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أ

اإلهـــــــداء ى
إلىىمنىربوانيىصعورا"،ىوتحمالىفيىذلكىكلىالطناء ى
وباإلحدانىوصيىبؼماىربىالدماء ى
والديىووالدتيىاألرزاء .ى
إلىىالػلبىالنابضىوأوػونظىالحواة.ىذجرتيىالتيىالىتذبل ى
زوجتيىالعالوظ ى
إلىىأرزىماىفيىقلبيىأبنائيى"ىإبراهوم،ىدانا،ىدومظ،ىجنى،ىمنظىالله،ىآوظى" ى
إلىىإخوتيىاألرزاءى(د .خالد ،رائد ،عالء ،حازم ،رفعت ،محمد ،رامز)
وأبنائؼم ى
وأخواتيىوأبنائؼمىوأرماميىوأقاربيى جموطاىورلىىرأدؼمىالمختارى/ىأبوى

محمدى ى
إليىذكريىأخيى رمزيى ورميى األدتاذى ذغوقى وروحؼماىالطاهرةى(رحمظىاللهى

رلوؼم) ى
ى

إلىىمنىدرناىدووا"ىونحنىنذقىالطروقىمطا"ىنحوىالنجاحىواإلبداع ى
أصدقائيىوزمالئيىاألرزاءى ى
أذكركمىجموطاىريى حدنى إصعائكمىوتكبدكمىرناءىالحضورىلمذاركتيى

هذهىاللحظظى ى
فذكراىلكمىجموطا" ى


ب

شكر وتقدير
اللؼمى أروذىبكىمنىقلبىالىوخذع،ىورونىالىتدمع،ىورلمىالىونغع،ىودراءىالىودتجابىله،ى
أحمدىوأذكرىالموليىرزى وجلىرلىىكلى الطزومظ،ىوالصبرىالذيىمنحيىإواهاىطولظىهذاى
المذوار،ىلوتكللىجؼديىبؼذاى الطمل.ىأتػدمىبجزولىذكريى وتػدوريىلرئوسىقدمى
المحادبظى األدتاذى الدكتورى/ىمغودىخالدىذوخىرليىلتغضلهىبا إلذرافىرلىىهذهى الدرادظى
ورلىى دطظىصدرهىوحرصهىبأنىتكونى الدرادظىمموزةىفيى ذمولوتؼاىوكاملظىفيى
مضمونؼا،ىأدالىاللهىأنىوجزوهىرنيىخورى الجزاء.ى وكذلكى أتػدمىبالذكرى الجزولى
لألداتذةى الكرامى أرضاءى لجنظى المناقذظىكلىمنىاألدتاذىىى الدكتورى/رليى دلومانى

النطاميىأدتاذىالمحادبظى-جامطظىاألزهرىبعزةى( مناقذاىداخلوا) ى
كما أتقدم بفائق االحترام والتقدٌر للدكتور  /عبد الرحمن رشوان أستاذ مساعد فً الكلٌة
الجامعٌة للعلوم والتكنولوجٌا خانٌونس مناقشا" خارجٌا

"و الذكرىموصولىأوضاىإلىى

األخوةى المحادبونىومدراءىذركظى توزوعى الكؼرباءى المحافظاتى الجنوبوظىلمد اردتؼمى

فيىادتكمالىالجانبىالمودانيىوالتطبوػي ى
كما اتقدم بوافر الشكر واالمتنان إلى اساتذتً االفاضل الذٌن تعلمت على اٌدٌهم
خالل برنامج الماجستٌر االستاذ الدكتور //جبر الداعور  ،الدكتور //اسكندر نشوان،
األستاذ الدكتور //مفٌد الشٌخ علً ،األستاذ الدكتور //عماد الباز،
األستاذ الدكتور //إبراهٌم واكد.
و الشكر موصول أٌضا إلً إدارة شركة توزٌع الكهرباء ممثلة برئٌس مجلس اإلدارة
المهندس  /سمٌر مطٌر أبو العبد
وإدارة الرقابة الداخلٌة واإلدارة المالٌة
كما أشكر مدراء فروع الشركة الذٌن لدٌهم دور فً إنجاح هذه الرسالة
و األخوة المراقبٌن و المحاسبٌن علً مستوي فروع الشركة
وذلك لمساعدتهم لنا جمٌعا فً استكمال الجانب التطبٌقً و المٌدانً من الدراسة
ولكم جمٌعا كل الشكر واالحترام


ت

الممخص
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمي دور الرقابة الداخمية في تحسين األداء المالي في شركة
توزيع الكيرباء المحافظات الجنوبية ولقد اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،والدراسة

التطبيقية ،والمقابالت الشخصية ،مما يعطي الباحث المجال لمتوصل لمنتائج التي تخدم الدراسة
والمؤسسة.

حيث قام الباحث بعمل تحميل مالي لمدراسة من واقع البيانات المالية لشركة توزيع الكيرباء

المحافظات الجنوبية (غزة) من سنة (.)2015-2010

توصمت الدراسة التطبيقية لمتحميل المالي لمشركة ،في دور الرقابة الداخمية في تحسين
األداء المالي بأنو "ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين نسب ومؤشرات األداء المالي لشركة
توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة".

وقيام الباحث بعمل دراسة ميدانية حول دور الرقابة الداخمية في تحسين األداء المالي ،وكانت

من خالل مسح شامل لممجتمع محل الدراسة ،وعدده ( )62من محاسبين ومدققين وميندسين

واداريين ومدراء ورؤساء أقسام في مجال الرقابة الداخمية ،واستخدمت اإلستبانة كأداة لجمع
البيانات حول الرقابة الداخمية ،تم استرداد ( )60استبيان منيا أي نسبة ( )%96.8من الحصر

الشامل ،واالستبيانات الصالحة لمتحميل ( )57استبانة أي نسبة ( )%91.9من إجمالي
االستبانة.

وتوصمت الدراسة الميدانية من خالل التحميل بأن جميع محاور الرقابة الداخمية الخمسة

وىي " ،محور بيئة الرقابة ،محور تقدير وتحديد المخاطر ،محور أنشطة الرقابة ،محور

المعمومات واالتصاالت ،محور المراقبة والضبط" ،تبين بأنو يوجد دور لممحاور الخمسة في شركة
توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية (غزة)عند مستوى داللة إحصائي،

وأوصي بعدة توصيات كان

من أىميا:

التأكيد عمى أىمية الرقابة الداخمية ،والمحافظة عمى ممتمكات الشركة.

والعمل عمى التدريب والتطوير المستمر من قبل الشركة وتعزيز قدرات الموظفين.
والعمل عمى تعزيز كادر الرقابة الداخمية.

وتوسيع مجال الرقابة الداخمية في الفروع وال يقتصر عمى الرقابة المالية فقط.


ث

ABSTRACT
This study aimed to identify the role of internal control in improving the
financial performance of the Electricity Distribution Company Southern provinces.
The study adopted the analytical descriptive method, the applied study, the personal
interviews, which gives the researcher the field to reach the results that serve the
study and Enterprise.
Where the researcher made a financial analysis of the study from the data of the
Electricity Distribution Company of the southern governorates (Gaza) from the year
(2010-2015).
The study applied to the financial analysis of the company, in the role of internal
control in improving financial performance, that "there are no significant differences
between the ratios and indicators of financial performance of the Electricity
Distribution Company before and after the subordination of internal control of
public administration."
The researcher conducted a field study on the role of internal control in improving
financial performance. It was through a comprehensive survey of the sample of (62)
accountants, auditors, engineers, administrators, managers and heads of departments
in the field of internal control. Data on internal control were retrieved (60) of which
(96.8%) of the comprehensive inventory, and the sample valid for analysis (57)
identified any percentage (91.9%) of the total sample.
The field study, through the analysis, found that all five internal control axes are, "
the axis of the control environment, the axis of risk assessment and identification,
the axis of the control activities, the information and communication axis, the
control and control axis"
It turned out that there is a role for the five axes in the electricity distribution
company - the southern provinces (Gaza) at the level of statistical significance, and
recommended several recommendations, including:
 Emphasize the importance of internal control, and maintain the property of
the company
 Work on training and continuous development by the company and enhance
the capabilities of staff
 To strengthen the internal control staff
 Expanding internal control in the branches and not limited to financial
control only
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 1.8أىم ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة

 1.1المقدمة:
يتميز عالمنا المعاصر بدرجة عالية من التعقيد والتشابك والتغير خاصة في األمور المالية
والمحاسبية ،وذلك نتيجة لمتطورات المتسارعة والمتالحقة ،إضافة إلى ظيور األشكال التنظيمية
الجديدة ،ىذا الشيء الذي رفع من الحاجة لوجود نظام رقابة داخمية فاعمة تقوم بأعماليا بموضوعية
بحيث تساعد في تحسين ورفع كفاءة وفاعمية العمل داخل المنشأة وكذلك المحافظة عمى الموارد
المتاحة.
وتعد بناء أنظمة لمرقابة الداخمية من اساسيات تحقيق أىداف الرقابة التي تخص اإلدارة المتمثمة
في كفاءة وفعالية األنشطة التشغيمية وموثوقية التقارير المالية ،وااللتزام بالقوانين والموائح والقواعد
التنظيمية (السبوع  ،2011،ص .)103
حيث تعتبر الرقابة الداخمية عنصر أساسي وحجر بناء لتطور ونجاح المؤسسة في مختمف
مجاالتيا وال سيما المالية منيا من خالل مساىمتو في تحقيق أحسن أداء مالي بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة.
يحتل موضوع األداء المالي مكانة بالغة األىمية في المؤسسات االقتصادية ،إذ يعد الوضع المالي
لممؤسسة ويمكن قياسو بالعديد من المؤشرات التقميدية والحديثة ،كما يتأثر بالعديد من المتغيرات
ذات التأثير اإليجابي والسمبي وىذا ما جعل المؤسسات تسعة إلى تجنب نقاط الضعف في أدائيا،
وتبحث عن األدوات واألساليب التي تساىم في تحسين أدائيا المالي( .قسمية  ،2016 ،ص .)1
ومن خالل ما ذكر فإن ىذه الدراسة تسعى لمعرفة دور الرقابة الداخمية في تحسين األداء المالي
في شركة توزيع الكيرباء في المحافظات الجنوبية.
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 1.2مشكمة الدراسة:
تنبع المشكمة الرئيسية الدراسة في محاولة معرفة ىل يوجد قصور في دور الرقابة الداخمية في
تحسين األداء المالي لشركة توزيع الكيرباء ،من خالل تمك المشكمة الرئيسية يمكن تمخيص مشكمة

البحث في التساؤالت الرئيسة التالي:

التساؤل الرئيس األول :ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≥0.05بين
األداء المالي لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة؟
التساؤل الرئيس الثاني :ىل يوجد دور لمرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية
عند مستوى دال إحصائيا؟
التساؤل الرئيس الثالث :ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≥0.05بين آراء
المبحوثين حول وجود دور لمرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية

تعزى

لممتغيرات الشخصية التالية( :الجنس ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي ،التخصص العممي،

سنوات الخبرة)؟

 1.3أىداف الدراسة:
تبحث ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مجموعة من األىداف وأىميا- :
 -1التعرف عمى مفيوم الرقابة الداخمية.
 -2التعرف عمى مفيوم تحسين األداء المالي.
 -3الكشف إذا ما كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≥0.05بين األداء
المالي لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.

 -4التعرف عمى وجود دور لمرقابة الداخمية في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية ،في
تحسين األداء المالي لمشركة.
 -5الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≥ 0.05بين آراء المبحوثين
حول وجود دور لمرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية :تعزى لممتغيرات

الشخصية التالية( :الجنس ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي ،التخصص العممي ،سنوات
الخبرة).
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 1.4أىمية الدراسة
األىمية العممية:
-1أىمية الدراسة بالنسبة لشركة توزيع الكيرباء المحافظات الجنوبية :من المتوقع أن يساىم في
رفع كفاءة نظام الرقابة في الشركة ويساىم في اتخاذ الق اررات التي تصب في مصالح المؤسسة
ونعني أكثر الق اررات المالية والتي تحسن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة األداء المالي لممؤسسة.

-2أىمية الدراسة بالنسبة لمعاممين :من المتوقع أن ينعكس أىمية ىذه البحث عمى أداء العاممين
في قسمي المحاسبة والرقابة.
-3أىمية الدراسة بالنسبة لمباحث :من المتوقع أن تضيف الكثير ألداء الباحث بما يساعده في
تحسين أدائو في مكان عممو كونو أحد العاممين في إدارة الرقابة.
األىمية العممية:
 -1إضافة لألطر النظرية في ىذا المجال.
 -2حداثة الموضوع ،فحسب عمم الباحث ال يوجد أي دراسة طبقت ىذا الموضوع عمى شركة
توزيع الكيرباء.

 1.5فرضيات الدراسة:
أوال" :فرضيات الجانب التطبيقي :وتتكون من فرضية رئيسية واحدة يمكن صياغتيا عمى النحو
التالي:
الفرضية الرئيسية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين األداء المالي لشركة توزيع

الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة ،ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية
التالية:
 -1ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≥0.05بين نسب السيولة لشركة توزيع
الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.
 -2ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≥0.05بين نسب المديونية لشركة
توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.

 -3ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≥0.05بين نسب الربحية لشركة توزيع
الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.
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 -4ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≥0.05بين نسب النشاط لشركة توزيع
الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.
ثانياً :فرضيات الجانب الميداني :وتتكون من فرضيتين رئيسيتين يمكن صياغتيا عمى النحو

التالي:

الفرضية الرئيسية األولى :يوجد دور لمرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات
الجنوبية عند مستوى دال إحصائيا ،ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
 -1يوجد دور لبيئة الرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية عند مستوى دال
إحصائيا.

 -2يوجد دور لتقدير وتحديد المخاطر في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية ،عند
مستوى دال إحصائيا.

 -3يوجد دور ألنشطة الرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية ،عند مستوى دال
إحصائيا.

 -4يوجد دور لممعمومات واالتصاالت في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية ،عند
مستوى دال إحصائيا.

 -5يوجد دور لممراقبة والضبط في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية ،عند مستوى دال
إحصائيا.
الفرضية الرئيسية الثانية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≥0.05

بين آراء المبحوثين حول وجود دور لمرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات

الجنوبية تعزى لممتغيرات الشخصية التالية( :الجنس ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي،
التخصص العممي ،سنوات الخبرة).
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 1.6متغيرات الدراسة:
يتمثل المتغير المستقل الرئيس بالرقابة الداخمية ،ويتفرع منو:
 -1بيئة الرقابة.
 -2تقدير وتحديد المخاطر.
 -3أنشطة الرقابة.

 -4المعمومات واالتصاالت.
 -5المراقبة والضبط.
أما المتغير التابع الرئيس فيو األداء المالي (سيتم قياسو من خالل نسب التحميل المالي):
 -1نسب السيولة.
 -2نسب المديونية.
 -3نسب الربحية.
-4نسب النشاط.
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 1-7الدراسات السابقة:
تبين الدراسات السابقة أدبيات وأساليب الدراسات التي تم إعدادىا من جية الباحثين سواء كانت
دراسات عربية وأجنبية من خالل تناوليا مواضيع تخص الرقابة الداخمية ودراسات تبحث في األداء
المالي خالل فترات زمنية مختمفة.
( 1-7-1الدراسات العربية)
 -1دراسة (عبد اهلل ،كريم  )2017،بعنوان" :مساىمة الرقابة الداخمية في تحسين األداء المالي
" :دراسة حالة مؤسسة – ممبنة عريب ،الجزائر.
ىدفت ىذه الدراسة إلي إبراز مدي مساىمة الرقابة الداخمية في تحسين األداء المالي لممبنة
عريب خالل الفترة  2015-2012م و توضيح دور الرقابة الداخمية في إعداد تقارير حول وضعية
المؤسسة و لقد توصمت الدراسة إلي عدة نتائج منيا :يعتبر نظام الرقابة الداخمية أداة لضبط األداء
و ضمان تحقيق أىداف المؤسسة،فيو ييدف إلي تحسين األداء المالي لممؤسسة عن طريق تحقيق
أكبر قدر من األرباح من خالل تقميل المخاطر و التكاليف،إن تحسين األداء المالي لممؤسسة
االقتصادية يقوم عمي نظام رقابة داخمية فعال و عمي فريق إداري كفء قادر عمي استخدامو
بكفاءة عالية ،عممت الرقابة الداخمية في المؤسسة محل الدراسة عمي منع وتقميل حدوث األخطاء و
اكتشافيا في الوقت المناسب ،وكذا العمل عمي الحد من اإلسراف و الضياع

في استعمال موارد

المؤسسة المالية منيا و المادية ،و الشيء الذي يزيد من مرد ودية المؤسسة و كفاءتيا و تحسين
أدائيا و بالتالي زيادة األرباح المسجمة من طرف المؤسسة .
ولقد أوصت الدراسة :عمى المؤسسة وضع نظام رقابي فعال يتماشى وطبيعة المؤسسة ،تحديث
إجراءات نظام الرقابة الداخمية من طرف المؤسسة وجعميا أكثر فعالية.
 .1دراسة (السامرائي  )2016،بعنوان" :أثر نظام الرقابة الداخمية عمي جودة التقارير المالية
"دراسة تحميمية عمى شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان
ىدفت ىذه الدراسة إلي بيان أثر نظام الرقابة الداخمية عمي جودة التقارير المالية في
شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان  ،ولقد توصمت الدراسة إلي عدة نتائج
م نيا :بينت النتائج أن مستوي البيئة الرقابية في شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في
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بورصة عمان كانت مرتفعة من وجية نظر عينة الدراسة،و بينت أن و جود عناصر رقابة داخمية
جيدة يؤدي بالضرورة إلي تحسين الخصائص النوعية لمبيانات و المعمومات المالية التي تساعد
اإلدارة عمي ترشيد و دعم ق ارراتيا ،ولقد أوصت الدراسة  :تفعيل دور لجان التدقيق الداخمي ،وضع
برامج رقابية جيدة و فعالة ،رفع مستوي أنظمة الرواتب و الحوافز لدي الشركات عمي أساس الكفاءة
المينية لمعاممين في الشركة لتدعيم عممية الرقابة الداخمية لموصول إلي األىداف .
 -2دراسة (عائشة  )2015،بعنوان" :دور التدقيق الداخمي في تحسين األداء المالي "دراسة
ميدانية عمى المؤسسات المصرفية.
تيدف الدراسة إلي التعرف عمي االختالف بين التدقيق الداخمي و الخارجي و معرفة
المؤشرات المعتمدة في المؤسسات المصرفية لتقييم أدائيا المالي ،ولقد توصمت الدراسة إلي عدة
نتائج منيا :وجود وعي لدي موظفي المصارف بضرورة وجود قسم خاص بوظيفة التدقيق الداخمي
و استقاللية جميع الوظائف األخرى في المؤسسة ،يركز المدققين الداخميين في عمميم عمي توفير
تأكيد موضوعي حول المركز المالي و تقييم األداء المالي لممؤسسة من خالل التقرير الذي ترفعو
لمجيات المختصة  ،كما وأوصت الدراسة  :العمل عمي زيادة االىتمام بوظيفة التدقيق الداخمي و
تفعيل دورىا لما ليا من أثر إيجابي في دعم اإلدارة و أحكام الرقابة عمي مختمف جوانب األداء
المصرفي و خاصة المالي منيا  ،متابعة التطورات الفنية التي تط أر عمي معايير التدقيق الداخمي و
مدي عالقتيا باألداء المالي لمبنك .
 -3دراسةةةةةةة (كميةةةةةةل )2014 ،بعنةةةةةةوان ":تقيةةةةةةيم فاعميةةةةةةة الرقابةةةةةةة الداخميةةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةو ازرات
الحكومية "
ىدفت الدراسة إلي تقييم فاعمية الرقابة الداخمية في و ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية و
ىل الرقابة الداخمية تحقق الغرض المرجو منيا أم ال ،و بيان أىمية الرقابة الداخمية في المحافظة
عمي المال العام  ،و لقد توصمت الرسالة الي عدة نتائج منيا  :أنو ال يوجد تطوير لمنظام
المحاسبي المطبق في مؤسسات السمطة الوطنية ،توجد قوانين و تشريعات تضبط العمل الرقابي و
العاممين فيو  ،يتم تدقيق اإليرادات و المصروفات و التأكد من صحة إجراءات القبض و الصرف
و تبويبيا و تسجيميا  ،يتم تطبيق نظام مراجعة داخمية جيد قادر عمي ضبط اإليرادات و النفقات
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ولقد أوصت الدراسة :بضرورة تطوير القوانين والتشريعات التي تضبط العمل الرقابي،
ووضوح األنظمة والسياسات الرقابية والعمل عمى تطويرىا ،اختيار مراقبين مؤىمين عمميا وعمميا
عند التعيين ،تطوير برامج عمل رقابية.
 -4دراسة (عياش  )2014 ،بعنوان ":دور الرقابة الداخمية في رفع كفاءة األداء المالي -دراسة
ميدانية عمى شركات االتصاالت اليمنية "
ىدفت الدراسة إلي التعرف عمي عناصر ىيكل الرقابة الداخمية و تقويم نظم الرقابة الداخمية
في شركات االتصاالت اليمنية و معرفة مدي و جود عالقة بين عناصر الرقابة الداخمية و كفاءة
األداء المالي في شركات االتصاالت اليمنية  ،و توصمت الدراسة إلي عدة نتائج منيا :أن و جود
عناصر رقابة داخمية جيدة يؤدي بالضرورة إلي تحسين الخصائص النوعية لمبيانات و المعمومات
المالية التي تساعد اإلدارة عمي ترشيد و دعم ق ارراتيا ،و أظيرت الدراسة تمتع شركات االتصاالت
اليمنية بيياكل رقابة داخمية جيدة و مقبولة و أوصت الدراسة :استمرار عممية التحديث و التطوير
لييكل الرقابة الداخمية في شركات االتصاالت اليمنية ،االلتزام بالسياسات و اإلجراءات التنظيمية
في شركات االتصاالت اليمنية و تحديث تمك السياسات و اإلجراءات.
-6دراسة (حمدان  )2014 ،بعنوان" :أثر تطوير األنظمة المحاسبية عمى األداء المالي في
المنشاّت الفندقية "-دراسة ميدانية عمى سمسمة فنادق فئة الخمس نجوم في األردن
ىدفت ىذه الدراسة إلي معرفة دور و أىمية األنظمة المحاسبية في المنشآت الفندقية فئة
الخمس نجوم ،وأيضا فحص مدي تأثير األداء المالي لممنشآت الفندقية بتطبيق األنظمة المحاسبية
الحديثة  ،التعرف عمي خصائص األنظمة المحاسبية في المنشآت الفندقية و ما يميزىا عن غيرىا
من األنظمة  ،و توصمت الدراسة إلي عدة نتائج منيا  :تطوير األنظمة المحاسبية يساىم في تطوير
مستوي األداء اإلداري في المنشأة  ،و يساعد في تسييل عممية اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية في
المنشاّة ،أن اإلدارة العميا في المنشأة تدرك أىمية توفير متطمبات و مستمزمات تطوير األنظمة
المحاسبية  ،و أوصت الرسالة بعدة توصيات أبرزىا  :يجب عمي اإلدارة العميا في المنشأة الفندقية
التطوير المستمر ألنظمتيا المحاسبية بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية وىذا األمر سيزيد من
التكاليف عمي المؤسسة لكن في المقابل يحسن األداء المالي لتمك الشركات  ،قيام اإلدارة العميا في
المنشأة الفندقية بتوفير الكفاءات القيادية المؤىمة عمميا و عمميا في اتخاذ الق اررات المتعمقة بتطوير
9

األنظمة المحاسبية مما سيسيم في تحسين األداء المالي  ،قيام اإلدارة العميا في المنشأة الفندقية
بمتابعة مدي تفوق المنشآت األخرى و اختيار األفضل منيا إلجراء عمميات الرقابة عمي تطوير
األنظمة المحاسبية ،قيام اإلدارة العميا في المنشأة الفندقية بتقصي أحدث أساليب الرقابة عمي
تطوير األنظمة المحاسبية مع إجراء دراسات ميدانية الختيار طريقة تطوير ىذه األنظمة لتحسين
أداءىا المالي .
-7دراسة (سمور )2013 ،بعنوان ":دور تقنية المعمومات المحاسبية في تطوير نظم الرقابة
الداخمية -دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة"
تيدف ىذه الدراسة عمى توضيح تقنية المعمومات المحاسبية في تطوير نظم الرقابة
الداخمية وذلك من خالل دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة  ،وتوصمت
الدراسة إلى عدة نتائج منيا  :وجود دور لتقنية المعمومات المحاسبية في تطوير نظم الرقابة الداخمية
لمجامعات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة  ،وجاءت ىذه النتيجة من خالل مجموعة من النتائج
الفرعية والمتمثمة في أن تقنية المعمومات المحاسبية ليا دور في حماية األصول  ،ويوجد ليا دور
في الحد من األخطاء من التقارير المالية و إتباع الموائح والسياسات التنظيمية  ،وأوصت الدراسة :
التأكيد عمى ضرورة وجود إدارة مستقمة داخمة الييكل التنظيمي ميمتيا معالجة وحماية البيانات
المعدة الكترونياً ،والعمل عمى تزويد دوائر الرقابة الداخمية ببرامج محاسبية متطورة في مجال الرقابة
والتدقيق لمعمل عمى رفع كفاءة المدققين الداخميين.
-8دراسة (عواد  )2012 ،بعنوان ":مدى فعالية نظام الرقابة الداخمية في ظل نظم المعمومات
المحاسبية اإللكترونية "– دراسة تطبيقية عمى المصارف اإلسالمية العاممة في قطاع غزة ".
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخمية في ظل نظم المعمومات
المحاسبية اإللكترونية في المصارف اإلسالمية العاممة في قطاع غزة ،وأوصت الدراسة :أن لنظام
الرقابة الداخمية القدرة عمى اكتشاف األخطاء والغش والتالعب ،وكذلك تسيم الرقابة بعمل كل
موظف تحت رقابة مسئول يشرف عميو ويقيم أداءه ،وأوصت بعدة توصيات منيا :ضرورة االلتزام
بالسياسات اإلدارية والمحاسبية المرسومة من قبل اإلدارة العميا ،وضرورة وجود دائرة مستقمة
لمعالجة البيانات الكترونياً في الييكل التنظيمي.
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 -9دراسة (مقداد  )2010 ،بعنوان ":أثر مشاركة المحاسبين في تطوير نظم المعمومات
المحاسبية عمى تحسين األداء المالي – دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة بسوق فمسطين
لألوراق المالية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر مشاركة المحاسبين في مراحل تطوير نظم المعمومات
المحاسبية المحوسبة في الشركات المساىمة العامة المدرجة بسوق فمسطين لألوراق المالية عمى
تحسين األداء المالي لتمك الشركات ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا  :ان استخدام نظم
المعمومات المحاسبية المعتمدة عمى الحاسوب يؤثر عمى األداء المالي لمشركات  ،وان مشاركة
المحاسبين في المراحل المختمفة لتطوير نظم المعمومات المحاسبية المعتمد عمى الحاسوب تؤثر
عمى تحسين األداء المالي لمشركات ،وأوصت الدراسة :ضرورة إدراك القائمين عمى إدارة الشركات
بأىمية مشاركة المحاسبين في تطوير نظم المعمومات المحاسبية المعتمدة عمى الحاسوب.
 -10دراسة (بدوي  )2011 ،بعنوان ":أثر ىيكل نظام الرقابة الداخمية وفقأ إلطار COSO
عمى تحقيق أىداف الرقابة "-دراسة حالة المنظمات األىمية في قطاع غزة.
ىدفت الدراسة إلي التعرف عمي مدي تطور بناء ىياكل أنظمة الرقابة الداخمية في
المنظمات األىمية ف ي قطاع غزة  ،وعمي ندي تحقيق أىداف الرقابة الداخمية في المنظمات األىمية
في قطاع غزة ،وتحميل إطار  COSOلمرقابة الداخمية و التعرف عمي أثر عناصره في تحقيق
أىداف الرقابة  ،و لقد توصمت الدراسة إلي عدة نتائج  :يوجد اىتمام ووعي كبير من قبل
المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة ألىمية تطبيق نظم الرقابة الداخمية الفعالة مما يدل عمي
تطور ىذه األنظمة في تمك المنظمات ،أظيرت الدراسة أىمية تكامل عناصر الرقابة الداخمية
الخمسة و فقأ إلطار  COSOوضرورة تطبيقيا بصورة مجتمعة من أجل تحقيق أىداف الرقابة ،
و لقد أبرزت الدراسة عدة توصيات منيا  :ضرورة مراعاة المؤىل العممي لمن يشغل وظيفة
محاسب أو مدقق داخمي في المنظمات األىمية بحيث يشغل ىذه الوظائف خريجي التخصصات
المالية ،ضرورة تبني المنظمات األىمية الفمسطينية لنظام الرقابة الداخمية و فقأ إلطار COSOو
ضرورة االىتمام بتطبيق مكوناتو الخمسة من أجل تحيق كفاءة و فعالية العمميات التشغيمية .
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 -11دراسة (المدلل  )2003 ،بعنوان ":دور وظيفة التدقيق الداخمي في ضبط األداء المالي
واإلداري"– دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة بسوق فمسطين لألوراق المالية"
ىدفت ىذه الدراسة إلي إبراز دور وظيفة التدقيق الداخمي في الشركات المدرجة في سوق
فمسطين لألوراق المالية و مساىمتيا في ضبط و تحسين األداء المالي و اإلداري لتمك الشركات و
قد توصمت الرسالة إلي عدة نتائج منيا :أن ىناك دور ممموس لوظيفة التدقيق الداخمي في ضبط
األداء اإلداري و المالي في الشركات المساىمة العامة الفمسطينية المدرجة في سوق فمسطين
لألوراق المالية  ،و تتوفر درجة من االستقاللية لوحدات التدقيق الداخمي في معظم الشركات
المساىمة المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية و لكن ىناك بعض التدخل من جانب اإلدارة
التنفيذية بعمل التدقيق الداخمي ،تقوم و حدة التدقيق الداخمي بدور جيد في تقييم و تقويم نظام
الرقابة الداخمية و ىذا يؤثر إيجابا عمي ضبط األداء اإلداري و المالي بالشركات المساىمة العامة
الفمسطينية  ،وأوصت الدراسة :ضرورة أن تيتم المنظمات المينية الفمسطينية بوظيفة التدقيق
الداخمي و أن تنشئ و حدات مختصة بأمور التدقيق الداخمي ،ضرورة تبني معايير لحوكمة
الشركات مؤسسيا في فمسطين و توفير قدر من اإللزامية لتطبيقيا .
( 1-7-2الدراسات األجنبية)
 .1دراسة ) , )Wang& others, 2008بعنواى:
"The impact of information technology on the financial performance of
"third-party logistics firm in China

ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى األداء المالي لشركات الدعم
الموجيستي في الصين ،وتوصمت الدراسة إلى عدى نتائج منيا :وجود تأثير كامل عمى األداء
المالي من خالل االستفادة من مميزات تكنولوجيا المعمومات ومشاركة المديرين التنفيذيين ،وأوصمت
الدراسة :إن لتحقيق أداء مالي أفضل فمن الضروري لشركات الدعم الموجيستي العمل لتوفير
الجيود اإلدارية والموارد الكافية لتحقيق االستخدام األفضل لتكنولوجيا المعمومات.
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 .2دراسة ) ) ISACA, 2005بعنوان:
" "COBIT Case studyالضوابظ الرقابية وفق هعايير ) )COBITدراسة حالة شركة
تشارلز سكوب لالئتواى.
ىدف الدراسة إلى التعرف عمى البيئة المستخدمة التي من خالليا أصبحت من أكبر الشركات
المالية في الواليات المتحدة لذلك أصبح من الضرورة الممحة تطوير نظاميا الرقابي بما يواكب ىذا
التطور الذي توصمت إلية الشركة ،وتخمل الدراسة بعض الضوابط المستخدمة مثل ضوابط الدخول
\ أشكال أمان النظام \ اإلدارة والتحكم بأمان النظام .وأوصت الدراسة :ضرورة تطوير الضوابط
الرقابية التي تستخدميا الشركة بما يتماشى مع التطور لدي الشركة وكمما كانت بيئة المعمومات
معقدة يجب استخدام مستوي أعمي من األساليب الرقابية.
 .3دراسة )،) Institute of Internal Auditors, 2011

بعنوان:

“.Internal Auditing Role in Risk Management
ىدفت الدراسة إلى توضيح دور التدقيق الداخمي في تفعيل أداء إدارة المخاطر ،وذلك من
خالل تحميل وتوضيح األدوار الواجب القيام بيا والوسائل الحديثة التي تستخدم في تفعيل أداء إدارة
المخاطر ،وقد توصمت الدراسة بضرورة أبر از دور المدققين الداخميين في إدارة المخاطر ،الوعي
الكامل لمفيوم إدارة المخاطر يساعد المدقق في ضع تصور لخطة التدقيق التي تراعي منيج
التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال ،وأوصت الدراسة بضرورة تطوير ميارات المدققين الداخميين
لتمكينيم من تقديم استشارات و توصيات بشأن تطوير نظام إدارة المخاطر بالمنشأة.
 .4دراسة) (Leone 2007بعنوان:
""Factors related to internal control disclosure

العوامل المتعمقة بإفصاح الرقابة الداخمية والتي ىدفت الدراسة تقييم العوامل المؤثرة عمى
فاعمية الرقابة الداخمية من خالل تزويد مستخدمي القوائم المالية بالمعمومات الضرورية لمتخذي
القرار ،وتوصمت الدراسة الي عدة نتائج منيا :أن اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية والتي تم
اإلفصاح عنيا في تمك القوائم يجب أن تستند إلى نتائج فحص وتقييم نظام الرقابة الداخمية ومدي
قوة المحتوي اإلخباري ليا ،من أىم العوامل المؤثرة في قوة أساليب الرقابة الداخمية المطبقة ىو
الييكل التنظيمي لمشركة ،والمعمومات واالتصال.
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وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية عمى نتائج تقييم نظام الرقابة
الداخمية ،واالىتمام بالمعمومات واالتصال والييكل الوظيفي لمشركة.
 .5دراسة ) (Elliott , et.al,2007بعنوان:
""An improved process model for internal auditing

نموذج متطور لتحسين عممية التدقيق الداخمي ،حيث ىدفت الدراسة إلي بيان األسباب
المتعمقة بعدم اىتمام المراجع الخارجي بالتقارير الصادرة من جية المراجعة الداخمية في
غالبية األعمال المراد مراجعتيا ،وقد توصمت الدراسة بعدة نتائج أىميا :ليس ىناك قيمة
لنظام الرقابة الداخمية غير الفعال في عممية المراجعة الخارجية ،وقد أظيرت الدراسة
نموذج جديد يؤدي إلى تحسن نظم الرقابة الداخمية والخارجية ،وضرورة متابعة وقياس
وتقييم مدي دقة نظام الرقابة الداخمية المعمول بو في المنشأة ،وأوصت الدراسة بضرورة
بالبحث المستمر عن األساليب الالزمة لتطوير نظم الرقابة الداخمية من أجل تحري الدقة
في المراجعة وتحسين الفعالية ودقة القوائم المالية.
 .6دراسة ) (Hamilton & Asundi , 2008بعنوان:
))Technology usage and innovation, its effect on the profitability of SMEs

استخدام التكنولوجيا واالبتكار ،وتأثيره عمى ربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة)
ىدفت الدراسة في اختبار و تحميل و المفاضمة بين الشركات التي تستثمر في تكنولوجيا
المعمومات أكثر ربحية من

التي ال تستثمر في تكنولوجيا المعمومات و تأخذ بعين

االعتبار التحميل و في( جزيرة بورتوريكو ) الواليات المتحدة األمريكية و لقد ابتكرت
وسيمة لمتنافس و تكون أكثر ربحية و ذلك باستخدام تكنولوجيا المعمومات و قد كانت
العينة  6شركات صغيرة و متوسطة الحجم و لقد تم اختيارىا من بين  50شركة
المتواجدة في جزيرة بورتوريكو و لقد توصمت الدراسة إلي النتائج التالية منيا  :أن الشركات
التي تستثمر في تكنولوجيا المعمومات أداءىا أفضل من الشركات في نفس الصناعة  ،قدره
الشركات عمي النمو يكون أكثر في الشركات التي تعتمد عمي تكنولوجيا المعمومات  ،و لقد
توصمت الدراسة إلي توصيات و منيا  :أن الحاالت الستة التي تمت الدراسة عمييا و التي
تبين أن استثمارىا في تكنولوجيا المعمومات لو أثر واضح في زيادة ربحية و النمو.
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 1.7.3التعقيب عمى الدراسات السابقة:
أوال :نقاط االتفاق:
-1اتفقت الدراسة مع كل من :دراسة (سمور( 2013،ودراسة (عواد  ،)2012 ،ودراسة (مقداد ،
 )2010في بيئة إجرائيا.
-2اتفقت الدراسة مع كل الدراسات في المنيج المتبع وىو المنيج الوصفي التحميمي.
-3اتفقت الدراسة مع كل من دراسات دراسة (سمور( 2013،ودراسة (عواد  ،)2012،ودراسة
(مقداد  )2010،في األداة المستخدمة وىي االستبيان.
-4اتفقت كل من دراسة (( ،Hamilton & Asundi , 2008ودراسة ( ,)ISACA, 2005بعنواى

" "COBIT Case studyعمى ضرورة االىتمام بنظريو تطوير بيئة الرقابة واستخدام اإلستبانة
لممقارنة والتوصل إلى النتائج.
ثانياً :نقاط االختالف:
 -1قد جاءت دراسة ( )Wang& others, 2008دولية
 -2اختمفت الدراسة مع دراسة ( )Wang& others, 2008فقد استخدمت االستبيان
باإلضافة إلى التحميل المالي.
 1.8ما يميز الدراسة عن الدراسات /السابقة:
 .1ىي من الدراسات األولي القالئل التي تربط بين دور الرقابة الداخمية ،وموضوع تحسين األداء
المالي لشركة توزيع الكيرباء المحافظات الجنوبية (غزة) وذلك حسب عمم الباحث.
 .2الدراسات السابقة تناولت جزئية معينة من مكونات الرقابة الداخمية بينما الدارسة شممت عمى
كافة عناصر الرقابة الداخمية.
 .3ما يميز الدراسة ىو وجود عنصر التنوع في أدوات الدراسة حيث أنيا تعتمد عمى كل من
قائمة االستقصاء ،والقوائم المالية لشركة توزيع الكيرباء المحافظات الجنوبية عن عدة سنوات
سابقة ،وبعض المقابالت الشخصية مع المدراء الماليين لموصول لممؤشرات األداء المالي وبعض
المقابالت مع مدراء الرقابة الداخمية في الشركة لمتعرف عمي جوىر الرقابة الداخمية لدييم وكيفية
تأثيرىا عمى األداء المالي لمشركة.
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 2.1مقدمة
ظيرت أىمية الرقابة الداخمية منذ عام 1905م ،حيث أصدر دكسي ( )Dikseeكتاب
تناول فيو أىمية وضرورة تواجد نظام رقابة في المنشات  ،بحيث اعتبر الرقابة عمي األعمال تعطي
قوة و تدعم النظام اإلداري السميم في الشركة  ،و كمما اتسع مجال نشاط المنشأة و تشعبت أعماليا
،كمما ازدادت الحاجة إلي وجود نظام سميم متكامل لمرقابة الداخمية ،يساعد اإلدارة عمي تحقيق
أىدافيا بكفاءة و فعالية  ،و في نفس الوقت يخفف من عبء و ميمة مدقق الحسابات عند قيامة
بالدراسة و االستقصاء و الفحص لنظام الرقابة الداخمية ،و مع تطور نظام الرقابة الداخمية يتطمب
ربط األىداف و الخطط باألفراد حسب موقعيم في المستويات اإلدارية بحيث يكون مركز مسئولية
في وضع يمكنو من تحقيق الرقابة الفعالة (.مسعد،الخطيب 2009 ،م 189-19 ،ص)
كما انو عند تصميم نظام لمرقابة يوجد لدي كل من اإلدارة و المراجع بعض االىتمامات المشتركة
،باإلضافة إلي وجود اىتمامات خاصة بكل طرف منيما .و تتمثل االىتمامات المشتركة في تقييم
النظام (أرينز ،ولويك  2002،م ،ص. ) 378
لذلك من خالل التطورات التي حدثت عمى الرقابة الداخمية يتبين لمباحث أنو البد من وجود
مسئولية عمى إدارة المنشأة بأن تعمل عمى إقامة نظام رقابة سميم وقوي والتأكد من سالمة تطبيق
ىو العمل عمى تقييم النظام.
 2.2مفيوم الرقابة الداخمية:
لقد عرفت الرقابة بعدة تعريفات منيا:
 عرفت الرقابة الداخمية بأنيا "ىي كافة السبل والوسائل واإلجراءات التي تستخدميا إدارة المنشأة
لحماية أصوليا وممتمكاتيا من العبث والسرقة واالختالس ،إمداد المنشأة بالبيانات المحاسبية
الدقيقة والتي يمكن االعتماد عمييا في عمميتي التخطيط واتخاذ الق اررات وكذلك تشجيع الكفاية
اإلنتاجية ومحو اإلسراف والعادم في الصناعة واإلنتاج بأقل تكمفة ممكنة ،باإلضافة إلى التأكد
من أن جميع العاممين بالمنشأة ممتزمين بتنفيذ السياسات التي وضعتيا إدارة المنشأة( .جربوع.
:2002ص.)164
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 كما عرف (المجمع العربي لممحاسبين أ :2001،ص )227التدقيق الداخمي بأنو " عبارة عن
وظيفة داخمية تابعة إلدارة المؤسسة لتعبر عن نشاط داخمي مستقل إلقامة الرقابة اإلدارية بما
فييا المحاسبية لتقييم مدي تماشي النظام مع ما تتطمبو اإلدارة أو لمعمل عمي حسن استخدام
الموارد بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى.
 وأيضا عرفت الرقابة الداخمية "ىي تمك اإلجراءات والطرق المستخدمة في الشركة من أجل
الحفاظ عمى النقدية واألصول األخرى بجانب التأكد من الدقة الكتابية لعممية مسك الدفاتر".
(سالمة 2010،ص.)102
 ويعرف مجمس معايير التدقيق الدولي رقم ( )315الرقابة الداخمية بأنيا :تصميم وتنفيذ من قبل
أولئك المكمفين بالرقابة واإلدارة والموظفين اآلخرين لتوفير تأكيد معقول بشأن تحقيق أىداف
المنشأة فيما يتعمق بموثقيو تقديم البيانات المالية وفاعمية وكفاءة العمميات وأيضا االمتثال
لمقوانين واألنظمة المطبقة( .جمعو  ،2009،ص )195
كما استنبط الباحث من خالل دراسة األدبيات السابقة وبعض التعريفات بأن الرقابة الداخمية عبارة
عن "سمسمة من اإلجراءات التي يتم وضعيا من قبل اإلدارة من أجل المحافظة عمي أصول
المؤسسة العينية والنقدية و عمل تقارير إلي إدارة المؤسسة وذلك عن آلية التزام العاممين في
المؤسسة في تنفيذ سياستيا وكما تعطي طمأنينة و موثوقية لمبيانات لكافة المستخدمين في حال
وجود نظام رقابي قوي.
 2.3أىمية الرقابة الداخمية:
لمرقابة الداخمية أىمية ليست عمى مستوي جية معينة وانما ليا أىمية لكافة الفئات المستخدمة
والمطمعة عمى القوائم المالية المدققة والتي تساىم في تحديد واتخاذ ق اررات ورسم سياسات ومن
أمثمة ىذه الفئة ،فئة المديرين ،وفئة المستثمرين وفئة رجال األعمال والييئات الحكومية ،الجيات
المانحة ،وغيرىا.
لقد تطرقت لجنة االتحاد الدولي لممحاسبين ( ،)IFACعند إصدار المعايير في عام ( ’)2002أن
أىمية التدقيق الداخمي تتمحور في النقاط التالية:
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 يعمل المدراء الماليون في اإلدارات المالية المختمفة في المؤسسات ويساىمون باستقالل موارد
المؤسسات بفعالية وكفاءة.
 يساعد مدققو الحسابات المستقمون عمى الحفاظ عمى أمانة وكفاءة البيانات المالية المقدمة إلى
المؤسسات المالية وذلك كدعم جزئي لمقروض وحاممي األسيم لمحصول عمى رأس المال.

 يساعد في وضع الق اررات األولية السميمة.
 يساعد خبراء الضرائب في بناء الثقة والكفاءة عند التطبيق العادل لمنظام الضريبي.
ولقد تم تمخيص أىمية المراجعة في النقاط التالية( :لطفي ،2004:ص )23
 العمل عمي زيادة الثقة والتأكد من سالمة المعمومات وكفايتيا حتى يتسنى لمستعممييا اتخاذ
أنجع الق اررات وتخفيض مخاطر اتخاذ الق اررات غير السميمة.
 إعطاء مصداقية لما تقدمة المؤسسة من بيانات ومعمومات محاسبية لمالكي المؤسسات
والمساىمين في رأس ماليا.
 يعتمدون أصحاب المدخرات عمى مختمف القوائم المالية بصدد توجييات االستثمار وذلك
بمختمف المعمومات المحاسبية ويبحثون عن التوجيو الذي يستطيع أن يحقق ليم عائدا معتبرا.
2.4أىداف الرقابة الداخمية
تيدف الرقابة الداخمية إلى الكشف وتحديد االنحرافات التي تحدث في المؤسسة من خالل تطبيق
السياسات التي تسعي المؤسسة إلى تحقيق ما يمي( :جربوع  ،2002ص )159
 حماية أصول وممتمكات المنشأة من العبث والسرقة واالختالس.
 إمداد إدارة المنشأة بالبيانات المحاسبية الدقيقة والتي يمكن االعتماد عمييا في عمميتي التخطيط
واتخاذ الق اررات.
 تشجيع الكفاية اإلنتاجية ومحو اإلسراف والعادم في الصناعة واإلنتاج بأقل تكمفة ممكنة.
 التأكد من أن جميع العاممين بالمنشأة ممتزمين بتنفيذ السياسات التي وضعتيا إدارة المنشأة
كما تبين أن الرقابة الداخمية تسعي أساسا" لكشف وتقميل حاالت الخطاء المتعمد وغير المتعمد
والغش واالحتيال والرقابة عمى المواد المتاحة والحفاظ عمى مستوي األداء وكل ىذه تعتبر إحدى
الوسائل اليامة لمحد من الفساد المالي واإلداري( .البكوع ،احمد ،2012،ص .)175
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كما يمكن تحديد وحصر أىداف التدقيق الداخمي من خال ل األدبيات السابقة منيا التالي:

 -1سالمة المعمومات.
-2االستخدام االقتصادي والكفؤ لمموارد.
-3تنفيذ السياسات والخطط واإلجراءات والتعميمات.
-4فحص وتقييم كفاءة نظم الرقابة المالية واإلدارية والعمل عمى االرتقاء بكفاءتيا.
(الخيسي ،2013،ص .(204
-5تحسين وتقييم فعالية الرقابة.
-6تحسين وتقييم فعالية عمميات التحكم المؤسسي.
-7تحسين وتقييم فعالية إدارة المخاطر( .جمعة  ،2009،ص .)29
وينبغي لنا معرفة أغمب المراحل التي مرت بيا الحاجة المتزايدة لمرقابة الداخمية وتطور أىداف
المراجعة.
جدول رقم ()1
يوضح تطور األىداف ومدي الفحص وأىمية الرقابة الداخمية بالنسبة لممراجع
الفترة

اليدف من المراجعة

مدي الفحص

أىمية الرقابة الداخمية

قبل عام 1500

اكتشاف التالعب واالختالس

بالتفصيل

عدم االعتراف بيا

1850-1500

اكتشاف التالعب واالختالس

بالتفصيل

عدم االعتراف بيا

1905-1850

اكتشاف التالعب واالختالس

بعض االختبارات ولكن األساس

عدم االعتراف بيا

1933-1905

تحديد مدي سالمة وصحة التقرير المركز المالي

بالتفصيل ومراجعة اختيارية

اعتراف سطحي

ىو المراجعة التفصيمية

اكتشاف األخطاء الكتابية

اكتشاف التالعب واالختالس

1940-1933

تحديد مدي سالمة تقرير المركز المالي

مراجعة اختيارية

بداية االىتمام بيا

1960-1940

تحديد مدي سالمة وصحة تقرير المركز المالي

مراجعة اختيارية

اىتمام وتركيز قوي

اكتشاف التالعب واالختالس

المصدر :عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون ،2004( ،ص " )12أسس المراجعة " ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر
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 2.5خطوات الرقابة الداخمية:
كما تطرق (بدوي ،2011 ،ص  ،)18إن نجاح عممية الرقابة تتطمب وجود نظام إداري متكامل
لمتحقق من إنجاز متطمبات الرقابة وفق خطوات منطقية متسمسمة يمكن إيجازىا بما يمي:
أ -تحديد معايير األداء :حيث تعتبر ىذه الخطوات نقطة البداية الصحيحة ألي نظام رقابي
،فبدون وجود المعايير يصعب الحكم عمي العمل المنجز  .وقد قسم أحد الباحثين المعايير
التي يمكن استخداميا لتقييم األداء إلى ما يمي:
ب -معايير كمية :بمعني كمية اإلنتاج بالوحدات.
ت -معايير نوعية :أي نوعية السمع المنتجة وجودتيا.
ث -معايير زمنية :أي مقدار الوقت الذي يتطمبو إنتاج سمعة أو خدمة معينة.
ج -معايير التكمفة :أي النفقات المصروفة.
ح -قياس األداء الفعمي :ويعني قياس النتائج المتحققة فعال ،وتعتمد ىذه الخطوة عمى إمكانية
التقييم الموضوعي ليا وعمى الخطوة السابقة ،وعمى المعايير وسيولتيا وبشكل عام يجب
أن يتوفر في عممية قياس األداء األصالة واإلبداع ،إذ أن كثي ار من األعمال يصعب قياسيا
مباشرة مما يجعل المجوء إلى وسائل غير مباشرة في الرقابة أم ار ضروريا.
خ -المقارنة بين األداء الفعمي والمعايير.
د -تشخيص االنحرافات واإليجابيات وتحديد أسباب كل منيا ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية
التي تتضمن معالجة األخطاء واالنحرافات مما يعزز إيجابيات األداء والتطور مستقبال.
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 2.6مكونات الرقابة الداخمية
تشمل الرقابة الداخمية )) 5فئات عن عناصر من الرقابة تصمميا و تنفذىا اإلدارة لتوفير تأكيد مناسب
عمي تحقيق أىداف الرقابة الخاصة باإلدارة(أرينز ،ولويك  2002،م ،ص .)382
يوضح الشكل رقم( )1المكونات الخمسة لمرقابة الداخمية
الشكل رقم ))1

المصدر (:أرينز ،ولويك  2002،م ،ص )383
شرح مختصر عن مكونات الرقابة الداخمية
أوال" :بيئة الرقابة:
يتمثل جوىر الرقابة الفعالة في المنظمة في اتجاه إدارتيا أذا أدرك إعطاء المنظمة عدم أىمية الرقابة
لإلدارة العميا و أن اإلدارة العميا ال تدعم الرقابة ،فأنو من المؤكد أن األىداف الرقابية لإلدارة لن يتم تحقيقيا
،و حيث تشمل بيئة الرقابة التصرفات و السياسات و اإلجراءات التي تعكس االتجاه العام لإلدارة العميا ،
و المديرين ،و المالك ألية وحده بخصوص الرقابة و أىميتيا لموحدة (:أرينز ،ولويك  2002،م ،ص
. )383
ولقد أفادت دراسة (أحمرو  ،2006،ص :)12أن القاعدة األساسية لممكونات األخرى ،وتتأثر بثقافة

المنظمة وتاريخيا ،وليا تأثير عمى تحقيق المنظمة ألىدافيا وتتأثر البيئة الرقابية بعدة عوامل ذكر منيا
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-1األمانة والقيم األخالقية وااللتزام بالميارة لتحقيق األداء المطموب ،ودور اإلدارة العميا أو لجان التدقيق
والفمسفة اإلدارية والنمو التشغيمي والييكل التنظيمي ،وتحديد الصالحيات والمسؤوليات والسياسات

والممارسات المتعمقة بالموارد البشرية.
ثانيا" :تقدير وتحديد المخاطر:

يمثل تقدير الخطر في التقرير المالي و ذلك بقدرة اإلدارة عمي تحميل األخطار الخاصة بإعداد القوائم
المالية و التي تتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عمييا حيث تقوم اإلدارة بتقييم األخطار كجزء من

تصميم و تشغيل الرقابة الداخمية لتقميل األخطاء و المخالفات  ،ويقيم المراجعون األخطار لتحديد حجم

األدلة الضروري في المراجعة ،فإذا قامت اإلدارة بتقدير فعال لألخطار و استجابت ليا عمي نحو مناسب
،سيقوم المراجع بالتالي بجمع عدد أقل من األدلة بالمقارنة مع حالة فشل اإلدارة في التعرف عمييا أو

االستجابة لإلخطار اليامة ِ(:أرينز ،ولويك  2002،م ،ص .)385- 384
ثالثا" :أنشطة الرقابة:

كما أيضا عرف إجراءات الرقابة (جربوع  ،2002،ص  )410بأنيا تمك السياسات واإلجراءات التي
اعتمدتيا اإلدارة ،إضافة لبيئة الرقابة ،لغرض تحقيق األىداف الخاصة لممنشأة.
تتمحور أنشطة الرقابة في السياسات واإلجراءات التي تحث الموظفين بتنفيذ توجييات اإلدارة ويوجد

مكونات أربعة أخري تساعد في التعرف عمى األخطار عند تحقيق أىداف الوحدة (أرينز ،ولويك 2002،
م ،ص .)385

يمكن تصنيف األنشطة الرقابية إلى الفئات التالية:


الفصل المالئم بين الواجبات.



التصريح المالئم لمعمميات المالية واألنشطة.



المستندات والسجالت المالئمة.



الرقابة الفعمية عمى األصول والدفاتر.



الضبط المستقل لإلدارة.
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رابعا" :المعمومات والتوصيل (األعالم):
الغرض من نظام المعمومات والتوصيل المحاسبي في :تجميع ،تبويب ،تحميل ،والتقرير عن العمميات

المالية لموحدة وتحديد المسئولية عن األصول المرتبطة بيا وذلك من خالل تحقيق أىداف الرقابة (:أرينز،
ولويك  2002،م ،ص )389
خامسا" :المراقبة:
تتمثل أنشطة المراقبة بالتقدير المستمر أو التقدير الفترة لجودة أداء الرقابة الداخمية  ،تقوم بو اإلدارة لتحديد
مدي تنفيذ الرقابة في ضوء التصميم الموضوع ليا  ،و تحديد إمكانية تعديميا بما يتالئم مع التغير في

الظروف المحيطة و يتم التوصل إلي معمومات المتعمقة بالتقدير من خالل مصادر متنوعة ،دراسة الرقابة

الداخمية الحالية  ،تقارير المراجع الداخمي و التقرير االستثنائي عن أنشطة الرقابة  ،التغذية المرتدة من

العاممين  ،شكاوي العمالء (:أرينز ،ولوبك  2002،م ،ص ) 389
 2. 7أنواع المراجعة:

بالرغم من تعدد أنواع المراجعة وتعدد أساليب التبويب إال أنيا تمتقي في مجموعة األىداف ،لكن يكمن االختالف
في طبيعة ونوع المراجعة المستخدمة التي ترغب سياسة المؤسسة تطبيقيا ،ولتوضيح تمك التصنيفات ألنواع
المراجعة يكون من خالل شكل التالي:
شكل أنواع المراجعة التالي رقم (:)2
المراجعة الخارجٌة
من حٌث القائم بعملٌة المراجعة

المراجعة الداخلٌة

من حٌث االلتزام

المراجعة اإللزامٌة

أنواع
المراجعة

المراجعة األختٌارٌة
من حٌث نطاق المراجعة

المراجعة الكاملة
المراجعة الجزئٌة

من حٌث مدي الفحص

مراجعة الشاملة أو التفصٌلٌة
مراجعة اختبارٌة

من حٌث توقٌت عملٌة المراجعة
المراجعة النهائٌة
المراجعة المستمرة

المصدر( :إعداد وتصميم شكل الباحث)2018 ،
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ويمكن توضيح تقسيم أنواع المراجعة كما يمي) الصبان وعمى  :2002،ص:) 29
أوال :من حيث القائم بعممية المراجعة:
يمكن تقسيم المراجعة من حيث القائم إلى نوعين أساسيين ىما:
-1المراجعة الخارجية:
وىي المراجعة التي تتم بواسطة طرف من خارج المنشأة أو الشركة ،حيث يكون مستقال" عن إدارة
المنشأة.
 -2المراجعة الداخمية:
نشأت المراجعة الداخمية بناء عمى احتياجات اإلدارة إلحكام عممية الرقابة عمى المستويات التنفيذية،
فالمراجعة الداخمية أداة مستقمة تعمل من داخل المشروع لمحكم والتقييم لخدمة أىداف اإلدارة في
مجال الرقابة عن طريق مراجعة العمميات المحاسبية والمالية والعمميات األخرى.
ثانيا" :من حيث اإللزام:
تنقسم المراجعة من حيث اإللزام القانوني إلى نوعين:
-1المراجعة اإللزامية:
وىي المراجعة التي يحتم القانون القيام بيا ،حيث يمتزم المشروع بضرورة تعيين مراجع خارجي لمراجعة
حساباتو واعتماد القوائم المالية الختامية لو ،ومن ثم يترتب عمى عدم القيام بتمك المراجعة وقوع
المخالف تحت طائمة العقوبات المقررة ،ومن أمثمة المراجعة اإللزامية ،مراجعة حسابات شركات
المساىمة.
-2المراجعة االختيارية:
وىي المراجعة التي تتم دون إلزام قانوني يحتم القيام بيا ،ففي المنشاة الفردية و شركات األشخاص قد
يتم االستعانة بخدمات المراجع الخارجي في مراجعة حسابات المشروع و اعتماد قوائمو المالية الختامية
 ،نتيجة لمفائدة التي تتحقق من وجود مراجع خارجي من حيث اطمئنان الشركاء عمي صحة المعمومات
المحاسبية عن نتائج األعمال و المركز المالي .
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ثالثا :من حيث مجال أو نطاق المراجعة:
تنقسم المراجعة من خالل المجال أو نطاق لممراجعة إلى نوعين:
-1المراجعة الكاممة:
وىي التي تخول لممراجع إطارا" غير محدد لمعمل الذي يؤديو ،وال تضع اإلدارة أو الجية التي
تعين المراجع أية قيود عمى نطاق أو مجال عمل المراجع ،ومن األمثمة عمى ذلك ،حالة تعيين
مراجع خارجي إلحدى شركات المساىمة.
-2المراجعة الجزئية:
وىي المراجعة التي تتضمن وجود قيود عمي نطاق أو مجال المراجعة بحيث يقتصر عمل المراجع
عمي بعض العمميات دون غيرىا  ،وتحدد الجية التي تعين المراجع تمك العمميات عمي سبيل
الحصر  ،وفي ىذه الحالة تنحصر في مجال أو نطاق المراجعة الذي حدد لو فقط دون غيره ،و
لذلك يتعين في مثل ىذه الحاالت وجود اتفاق أو عقد كتابي يبين حدود و نطاق المراجعة و اليدف
المراد تحقيقو  ،و يتعين عمي المراجع من ناحية أخري أن يبرز في تقريره تفاصيل ما قام بو من
عمل لتحديد مسئوليتو بوضوح لمستخدمي ذلك التقرير و ما يرتبط بو من قوائم و معمومات
رابعا" :من حيث مدي الفحص أو حجم االختبارات:
يمكن تقسيم المراجعة من ناحية مدي الفحص الذي يقوم بو المراجع لنوعين:
-1المراجعة الشاممة أو التفصيمية:
وتعني المراجعة الشاممة أو التفصيمية ىو أن يقوم المراجع بمراجعة جميع القيود والدفاتر والسجالت
والمستندات ،أي أن يقوم بم ارجعة جميع المفردات محل الفحص ،ومن المالحظ أن ىذه المراجعة
تصمح لممنشآت صغيرة الحجم ،حيث أنو في حالة المنشات كبيرة الحجم سيؤدي استخدام ىذه
المراجعة إلي زيادة أعباء عممية المراجعة وتعارضيا مع عاممي الوقت والتكمفة التي يحرص
المراجع الخارجي عمى مراعاتيا باستم ارر.
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-2المراجعة األختبارية:
وفي ىذه الحالة يقوم المراجع بمراجعة جزء من الكل  ،حيث يقوم باختيار عدد من المفردات لكي
تخضع لعممية الفحص مع مراعاة ضرورة تعميم نتائج ىذا الفحص عمي مجموع المفردات التي تم
اختيار ىذا الجزء منيا .
خامسا" :من حيث توقيت عممية المراجعة واجراء االختبارات:
تنقسم المراجعة من حيث توقيت عممية المراجعة والفحص واجراءات االختبارات إلى نوعين:
-1المراجعة النيائية:
وتتميز تمك المراجعة بأنيا تتم بعد انتياء السنة المالية واعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية،
ويمجأ المراجع الخارجي إلى ىذا األسموب عادة في المنشآت صغيرة الحجم والتي ال تتعدد فييا
العمميات بصورة كبيرة.
-2المراجعة المستمرة:
وفي ىذه الحالة تتم عمميات الفحص و إجراء االختبارات عمي مدار السنة المالية لممنشأة  ،وعادة
ما يتم ذلك بطريقة منتظمة ووفقا" لبرنامج زمني محدد مسبقا"  ،مع ضرورة إج ارء مراجعة أخري
بعد إقفال الدفاتر في نياية السنة المالية لمتحقق من التسويات الضرورية إلعداد القوائم المالية
الختامية .
 2. 8وظيفة الرقابة الداخمية
تتميز العديد من الشركات الكبرى بوجود إدارة لممراجعة الداخمية تتمثل وظيفتيا في تحقيق متابعة
فعالة لما يدور في الشركة ،وحتى تكون وظيفة المراجعة الداخمية وظيفة فعالة من الضروري أن
يستقل العاممين في المراجعة الداخمية عن إدارة المؤسسة واإلدارة المحاسبية ،و أن ترفع إدارة
المراجعة الداخمية التقارير إلي أعمي مستوي من السمطة داخل الشركة مباشرة سواء كان ذلك إلي
اإلدارة العميا أو إلي لجنة المراجعة المشكمة بواسطة مجمس اإلدارة ِ(:أرينز ،ولوبك  2002،م،
ص . )390 - 389
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 2. 9قواعد السموك األخالقي لمتدقيق الداخمي:
حدد معيد المدققين الداخميين بنود ألخالقيات مينة التدقيق الداخمي و قد البنود أربعة مبادئ
أخالقية و أثني عشر قاعدة سموكية يمكن التطرق إلييا عمي النحو التالي (:جمعة  ،2009،ص
) 55-53
القاعدة األولي :النزاىة:
يعتبر بند النزاىة من البنود الميمة في أخالقيات التدقيق الداخمي وذلك الستقاللية وموضوعية
األحكام الصادرة عن الرقابة الداخمية ويشمل ىذا البند قواعد سموكية كالتالي:
 قيام الرقابة الداخمية بتأدية األعمال الموكمة ألييم بأمانة ومسؤولية واجتياد.
 يجب عمى الرقابة الداخمية احترام ومراعاة القوانين وتقديم المبررات المتوقع منيم وفقا لممتطمبات
القانونية والمينية وذلك بتطبيق اإلفصاح الشامل.
 عمى المراقب الداخمي تجنب عدم االشتراك في أية أعمال أو أنشطة غير معروفة أيضا عدم
القيام بأعمال تسئ لممينة التي يعمل فييا.
 لممؤسسة أىداف يجب احتراميا من جية الرقابة الداخمية والمحافظة عمى أىدافيا الشرعية
لممنظمة التي يعمل بيا.
القاعدة الثانية :الموضوعية:
يجب أن يتمتع المدقق الداخمي بمستوي عالي من الموضوعية والتي تتميز في طريقة جمع
المعمومات وتوصيميا الخاصة بالنشاط والقدرة عمى تقييم الظروف المحيطة والعمل بطريقة متوازنة
وال يتأثر الحكم بأي مصالح خارجية ويتضمن ىذا البند بعض القواعد السموكية وىي:
-1عدم قيام المراقب الداخمي بالمشاركة في أنشطة أو عالقات قد تؤثر سمبا" عمى أداء أعماليم
بشكل غير متحيز ويشمل ذلك األنشطة والعالقات التي قد تتعارض مع مصمحة المؤسسة التي
يعممون بيا.
-2رفض الرقابة الداخمية أي شيء من األطراف ذات العالقة بالمؤسسة التي يعممون فييا ألنيا
سوف تؤثر مصداقية ق ارراتيم وأحكاميم المينية.
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-3يجب عمى الرقابة الداخمية اإلفصاح عن الحقائق الجوىرية التي تم التوصل إلييا أثناء تأدية
أعماليم والتي من الممكن أن يؤثر عدم اإلفصاح عنيا إلى تضميل وتحريف في تقاريرىم عن نتائج
األعمال التي تم تدقيقيا من الرقابة الداخمية.
القاعدة الثالثة :السرية:
يجب عمى المدققين الداخميين المحافظة عمي سرية وخصوصية المعمومات التي تخص المنظمة
التي يعممون بيا وعدم التصريح بأي معمومات دون أن يكونوا مخولين بذلك رسميا" ما لم ىناك
متطمبات قانونية تحتاج ذلك وتضمن ىذا البند بعض القواعد السموكية وىي كالتالي:
-1أن يكون المدققين الداخميين أمناء ولدييم المقدرة عمى المحافظة عمى أسرار المنشأة التي يعمل
لدييا.
-2عدم استخدام المعمومات التي يحصمون عمييا لتحقيق أية مكاسب شخصية أو استخداميا بشكل
يتعارض مع القانون ويضر باألىداف المشروعة واألخالقية لممؤسسة.
القاعدة الرابعة :الكفاءة المينية:
يجب أن يظير ويطبق المدققين الداخميين المعرفة والميارات والخبرات الالزمة ألداء خدمات
التدقيق الداخمي ويتضمن ىذا بعض البنود القواعد السموكية اآلتية:
-1تأدية الخدمات واألعمال التي يمكنيم القيام بيا من خالل توفير المعرفة والميارات والخبرات
الالزمة لتأديتيا.
-2تأدية خدمات التدقيق الداخمي وفقا لمعايير الممارسة المينية الدولية لمتدقيق الداخمي.
-3السعي دائما وبشكل مستمر لتطوير وتحسين كفاءة وجودة الخدمات التي يقدمونيا
وقد ذكر عبد اهلل" ،ب " ،2000( ،ص  )155بعض الصفات التي يجب توافرىا في المدقق
الداخمي ومنيا كالتالي:
-1أن يكون لدية ضمير حي متفاني ومخمص في عممة ومتمسك بأخالقيات المينة.
-2أن يمتمك الميارة المغوية التي يستطيع من خالليا كتابة تقارير بكل وضح.
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-3عدم أبداء الرأي والشيادة إال بعد التأكد واليقين وال يتأثر باآلخرين.
-4أن يكون سيد نفسو في أداء أعمالو وال يوجد سمطان عمية سوي ضميره ،وأن تكون مصمحة
المؤسسة التي يعمل بيا من األولويات.
-5أال يوافق عمى أي معاممة دون أن يكون مقتنع بيا ويتفيم طبيعتيا.
-6أن يواكب التطورات في مجال تخصصو والتخصصات األخرى.
وأيضا ذكر الخطيب ،2010( ،ص  )157صفات يجب أن يتحمى بيا المدقق الداخمي ومنيا
كالتالي:
-1قوة الشخصية:
يجب أن يكون لممراقب شخصية مستقمة وقوية ال يستطيع أن يؤثر عمى ق ارره أي شخص بطرقة
غير عادلة وأن يكتب في تقاريره بشكل واضح كما أرى من أحداث.
-2المباقة:
ىي صفة ميمة بالنسبة لممراقب ألنو من خالليا يستطيع التواصل باحترام بين جميع األطراف
الخاضعة لعممية الرقابة وأيضا المستويات اإلدارية العميا وذلك يعطي سيولة في الوصول
لممعمومات المطموبة وتوصيميا أن يسبب أي سوء تفاىم بين الجيات المستفيدة والخاضعة لعممية
التدقيق.
-3الوعي اإلداري:
يجب عمى المراقب تحميل وضع المؤسسة ومعرفة العالقات المتداخمة ويعمل عمى التوازن بين
الميارات الوظيفية واإلدارية وذلك من منظور إداري.
-4الدافع الشخصي:
وىو رغبة المدقق الداخمي تحسين عممية التدقيق وىذا الدافع يجعل المدقق لدية الرغبة العالية إلى
القيام بميام أداريو عالية المستوي وتقديم خدمات رقابية عالية الجودة ودقة.
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-5الحكمة:
التخطيط المسبق قبل القيام بالميام ،ولدية القدرة عمى التعديل عمى الخطط وذلك تماشيا مع من
مرونة في تأدية الميام في ضوء المستجدات ،وعند االنتياء من عمل الرقابة يبين وبكل وضوح وما
المشكالت التي واجييا لالستفادة منيا في المستقبل.
-6القدرة عمى االتصال:
قدرة المراقب الداخمي عمى االتصال تساعد في الحصول عمى المعمومات والتوصل إلى الحقائق
بينيم وبين األشخاص الخاضعين لمتدقيق من ناحية ومن ناحية أخري اإلدارة.
-7المثابرة:
أن إجراءات الرقابة الداخمية تحتاج إلى جيد وتعب ومثابرة لموصول إلى نتائج وأن المراقب الذي ال
يمتمك القدرة عمى المثابرة لن يستطيع مواصمة األعمال لموصول لمنتائج المرجوة والحقيقية التي
تسعي إلى تحقيق أىداف دائرة الرقابة.
-8االبتكار:
من صفات المدققين الداخميين ىو أن يكونوا من األشخاص الذين لدييم المقدرة عمى االبتكار
والسعي والبحث دائما عن طرق واألساليب التي تعمل عمي تحسين أعماليم التي يؤذونيا وأيضا
األعمال التي يؤدييا باقي العاممين في المنشاة.
 2.10خالصة الفصل
من خالل اإلطار النظري لمرقابة الداخمية ،يري الباحث عدة نقاط ال بد من التطرق ألييا ،وشرحيا
بشكل مفصل ،ويكون اليدف منيا تقوية وتعزيز الدراسة ،حيث تتناول الدراسة مفاىيم الرقابة
الداخمية ،ومدي أىميتيا ،وتحديد أىداف الرقابة ،والخطوات التي يجب أتباعيا ،من قبل المراقب في
عممية المراجعة في شركة توزيع الكيرباء ،وتم توضيح أنواع المراجعة ،ووظيفة الرقابة الداخمية ،وتم
توضيح جميع سمات وقواعد وسموك المراقب الداخمي ،وىذه األمور تساعد في توضيح طبيعة
الرقابة الداخمية ،لذلك يري الباحث ضرورة توضيح مفاىيم و تعاريف والمعايير والنسب الخاصة
باألداء المالي وأساليب تحميميا وىذا ما سيتم التطرق الية في الفصل التالي .
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 3.1مقدمة:
أن العمل في مجال إدارة األعمال يتطور من وقت إلى أخر ،حيث في السابق كانت األعمال
التجارية تتصف بالسكون والحركة البطيئة في التغيرات ،أما في الوقت الحديث تتصف بيئة
األعمال بالعمل المتدحرج السريع وسرعة تقمبات السوق ،لذلك يكون لألداء المالي أىمية جوىرية
من حيث أنو يبين ويعكس أداء المؤسسة وأنشطتيا وىو يظير إجمالي نشاط المؤسسة ويبين مدي
قدرة المؤسسة في الوصول إلى تحقيق أىدافيا.
تسعي المؤسسة دائما لمعمل لتحقيق نجاح في أعماليا لذلك ال بد ليا بأتباع منيجية تساعد في
التنبؤ بالمستقبل ،وذلك باستخدام معرفة مؤشرات األعمال ،وتجسد ذلك في النظام المحاسبي المالي
لتنظيم المعمومات والبيانات المالية لتسجيل وعرض كشوف تعكس صورة صادقة وحقيقية عن
المركز المالي لمشركات المختمفة ،ويساىم في تحديد درجة احتمال عشوائية االنحراف الذي قد
يحدث فيما بعد بين القيمة الفعمية لممبيعات وقيمتيا المقدرة( .الحيالي )132 ، 2007 ،
 3.2مفيوم األداء المالي:
أن األداء المالي يرتكز عمي عممية التحميل المالي ،والمعروفة لدي الباحثين عمي أنيا ىي
األساليب التي يمكن استخداميا من أجل تحديد قوه المؤسسة االقتصادية أو ضعفيا  ،و كذلك يتم
استخدام النسب المالية بشكل رئيسي في التحميل و ذلك من أجل مقارنة األداء في الفترة السابقة مع
الفترة الحالية و المتوقعة ،و تحديد نواحي االختالف بينيما ،و من خالل التحميل أذا أتضح بأن
األداء المالي جيد فأنو يؤدي إلي تعظيم قيمة المؤسسة و ذلك أيضا من خالل قياميا بالتشخيص
اإليجابي ( نقاط القوة ) و السمبي (نقاط الضعف) ألدائيا

المالي(،الحسني ،الدوري . ) 222 ،2003 ،

و من جية أخري فأنو األداء المالي ىو أداة تحفيز التخاذ الق اررات االستثمارية تجاه الشركات
الناجحة فيي تعمل عمي تحفيز المستثمرين لمتوجو إلي الشركة أو األسيم التي تشير معاييرىا
المالية عمي التقدم الناجح من غيرىا( ،شتيور. ) 62 ،2014 ،
تحديد مستوي تقييم األداء المالي ينصب عمي التأكد من توفير السيولة و مستوي الربحية في ظل
كل من الق اررات االستثمار و التمويل و ما يصاحبيا من مخاطر  ،باإلضافة إلي مقسوم األرباح
في إطار السعي لتعظيم القيمة الحالية لممنشأة باعتبار أن أىداف اإلدارة المالية ىو زيادة القيمة
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الحالية لمشركة المحافظة عمي سيولة الشركة و حمايتيا من خطر اإلفالس و التصفية  ،و تحقيق
العائد المناسب عمي االستثمار (الربحية )  ( ،كراجة و آخرون  ،2000 ،ص . )26
و أن تقييم األداء المالي ىو عبارة عن مراجعة لما تم إنجازه باالعتماد عمي أنظمة و قوانين المؤسسة ،
فعممية تقييم األداء المالي يتم من خالليا تجميع معمومات عن الميارات التي تحتاجيا المؤسسة لمقيام
بمياميا عمي أكمل وجو ،و من خالل التقييم يتم وضع معايير لتقييم األداء المالي لممؤسسة و ذلك من
خالل واقع الخطط و األىداف االستراتيجية لممؤسسة ،التي تعتمد عمي استراتيجيات تقييم األداء المالي
كموجة و مراقب و ضابط  ،و قياس لجيود العاممين في كافة المستويات اإلدارية من أجل تحقيق
األىداف االستراتيجية لممؤسسة )(Poster &Streib, 2005, P:46
ومما سبق فإن األداء المالي من وجية نظر الباحث ىو:

 عبارة عن نظرة شاممة عمى المؤسسة ومعرفة كافة األنشطة االقتصادية المؤثرة في الوضع
المالي والقيام بعممية تحميل ومقارناتيا مع أنشطة سابقة أو من خالل مقارنتيا مع مؤسسات
تعمل في نفس المجال االقتصادي.
 وىي أداة لقياس االنحرافات التي تؤثر في نمو المؤسسة وتعتبر من المؤشرات السمبية واظيار
المؤشرات اإليجابية التي ساىمت في عممية تطوير المؤسسة.
 ويعتبر قياس األداء المالي أداة تحفيز لمعاممين في المؤسسة لبذل جيد أكثر وذلك لتحقيق
المعايير المالية التي تم تحديدىا لو سابقا من خالل اإلدارة وقياس مستوي النشاط.
 3.3األركان و المقومات األساسية لتقييم األداء:
عممية تقييم األداء ترتكز عمي عدة مقومات و أركان أساسية و ىي  (:سويمم  ،1998 ،ص
. ) 479-477

 .1وجود معايير محددة:
تعتمد عممية تقييم األداء ارتباطا وثيقا بعدة معايير محددة ،تكون كأساس لممقارنة مع النتائج
الخاصة باألداء الفعمي ،وذلك لمحكم عمي مدي مالئمة ىذه النتائج أو عدم مالئمتيا ،حيث أن
المعايير ىي التي توضح وتحدد ما إذا كانت قيمة ىذه النتيجة مرتفعة أو منخفضة أو ضمن
المعدل.
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 .2قياس األداء الفعمي
يتم قياس أو تقدير األداء الفعمي عادة باالعتماد عمى ما توفره النظم المحاسبية من بيانات
ومعمومات من خالل القوائم المالية ،وباستخدام األساليب اإلحصائية ومجموعة من أدوات القياس
كالمؤشرات المالية والتحميل الرأسي واألفقي.
 .3مقارنة األداء الفعمي بالمعايير:
وذلك من خالل مقارنة األداء المحقق بالمعايير لتحديد االنحرافات سواء كانت ايجابية أم
سمبية  ،ولتمكين اإلدارة من التنبؤ بالنتائج المستقبمية  ،و جعميا قادرة عمي التعرف عمي طبيعة
األخطاء التي يمكن الوقوع فييا  ،ومن أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفادييا .
 .4اتخاذ الق اررات المناسبة لتصحيح االنحرافات:
لكي يتم اتخاذ القرار لتصحيح انحراف ما يتوقف عمي البيانات و المعمومات المتاحة عن
األىداف المحددة مسبقا أو المعايير المحددة و قياس األداء الفعمي  ،و مقارنة األداء المحقق
باليدف المخطط أو بمعيار معين  ،لذلك فأن تحميل االنحراف و بيان أسبابة يساعدان عمي تقدير
الموقف و اتخاذ القرار المناسب الذي يجب أن يكون في الوقت المناسب  ،و فقا لمظروف المحيطة
بالقرار .
 3.4أىداف األداء المالي:
لموحدة االقتصادية عدة أىداف تسعي إلى تحقيقيا من خالل استخداميا لعممية التحميل المالي
ويكون اليدف أما تحميل لممؤسسة بشكل شامل وكامل وأما أن يكون التحميل مقتصر عمي قسم
معين داخل المؤسسة وذلك يكون قبل أتحاذ قرار بشأن طبيعة العمل في القسم أو المنشأة بشكل
كامل ويجب تييئة المعمومات التخاذ الق اررات المناسبة.
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ويسعى األداء المالي لتحقيق عدة أىداف رئيسية من أىميا(Sokolov, 2008, p15).
 .1معرفة الكفاءة المالية لموحدة االقتصادية في فترة معينة.
 .2تحديد نقاط الضعف التي تؤثر سمبا عمى األداء المالي.
 .3إعداد أرضية خصبة التخاذ الق اررات المالئمة.
 .4الكشف عن اتجاىات وأنماط التطور في الوحدة االقتصادية لفترة معينة.
 .5المساعدة في عممية التخطيط المالي لمشركة.

وأيضا يوجد عدده أىداف التي تخص األداء المالي من خالل التحميل المالي كما ذكرىا:
(الحيالي ،2007،ص .)138
 .1المحافظة عمى سيولة الشركة :وىو توفير أموال سائمة كافية لدي الشركة لمواجية االلتزامات
المترتبة عمييا عند استحقاقيا ،أو القدرة عمى التحويل بعض الموجودات إلي نقد جاىز خالل
فترة قصيرة دون خسارة ،وذلك لحماية الشركة من خطر اإلفالس والتصفية.
 .2تقديم قاعدة بيانات ومعمومات عن أداء الشركة تسيم في وضع السياسات والدراسات والبحوث
المستقبمية التي تعمل عمي تحسين نماذج األداء ورفع كفاءتو.
 .3تحقيق عائد مناسب عمى االستثمار /وىو مقياس أخر من مقاييس الربحية وعن طريقو يمكن
معرفة األرباح المتحققة من استثمار جميع األموال العاممة في الشركة ،أيا كان مصدر ىذه
األموال سواء من داخل أو خارج الشركة ،ولذلك يدخل بالحساب ىذا اعتبار األرباح المتولدة
من العمل األساسي لمشركة في أرباح أخري.
 .4زيادة قيمة الشركة  /وىي عبارة عن القيمة الحالية لألرباح النقدية المتوقع الحصول عمييا من
قبل حممة األسيم.
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3.5استخذام طرق التحليل الوالي لتقيين األداء الوالي:
-1التحميل الرأسي
ىو دراسة العالقة الكمية القائمة بين العناصر المختمفة لمقوائم المالية و الجانب الذي ينتمي إلية
كل عنصر في الميزانية  ،وذلك بتاريخ معين ،و يزيد االستفادة من ىذا التحميل ىو تحويل
العالقات إلي عالقات نسبية  ،أي إيجاد األىمية النسبية لكل بند بالنسبة لمجموع الجانب الذي
ينتمي إلية من الميزانية ( عقل . )2000 ،
-2التحميل األفقي
ىو مقارنة األرقام و البيانات الواردة في القوائم المالية لمنشأة ما مع بعضيا البعض و لعدد من
الفترات المالية المتتالية و يعتمد التحميل عمي الفترة التاريخية التي مضت عمي المنشأة و مقارنة
السنة التي يراد فييا استخراج المؤشرات بالسنوات الماضية (سميدانة،2006 ،ص . )60
-3التحميل المالي الشامل
ويعني تحميل الشامل القيام بتحميل أعمال وأنشطة المنشأة ومركزىا المالي خالل فترة زمنية معينة
شاممة جميع أعمال المنشأة.
-4التحميل المالي الجزئي
ويكون ىذا النوع من التحميل ىو تقييم جزء معين من نشاط منشأة األعمال خالل فترة زمنية معينة
مثل تحميل رأس المال الثابت ،أو تحميل مصادر التمويل طويل األجل ،أو تحميل القابمية اإلدارية
لممنشأة( ،الشمخي ،الجزراوي )1998 ،
3.6أنواع النسب المالية و المؤشرات المستخدمة في تقييم األداء المالي
تعتبر النسب المالية ركيزة أساسية في عممية التحميل المالي والتي ال يمكن استخداميا إال
بعمل مقارنة بين النسب وسنوات سابقة ومقارنتيا مع النسب النموذجية الموضوعة من جية
المؤسسة ،أو القطاعات العاممة في نفس المجال.
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تختمف أنواع المؤشرات المالية حسب أنشطة المؤسسة و خبرة المحمل و اليدف من التحميل  ،كما
تعتمد دقة ىذه المؤشرات المالية عمي سالمة الفروض و المبادئ العممية و لذلك يجب أن تتمتع
ىذه الفروض بالمرونة الكافية لمواجية المتغيرات الداخمية و الخارجية  ،و لذلك يجب أن تتغير
باستمرار من فترة إلي فترة أو كل عدة سنوات ( نديم  ،2013 ،ص . ) 36
كما يقصد بالنسبة المالية ،وىو إيجاد عالقة حسابية بين بسط ومقام يمثل كل منيا فقرة أو
مجموعة من الحسابات الختامية ،فاألرقام المطمقة التي ترد في الحسابات الختامية قد ال تعني شيئا"
وال تفصح بوضوح عن الوضع المالي وشكل األداء في منشأة األعمال ،مما يستدعي ربطيا
بعضيا مع البعض األخر بشكل نسبي ،لمحصول عمى نتائج ذات مضمون محدد يفيد في عممية
تقييم األداء وقد يفسر حالة من حاالت القرار المتخذ في المنشأة( .الزبيدي  ، 2000،ص . ) 63
ويمكن تقسيم نسب المؤشرات المالية ألي خمسة أقسام رئيسية عمى النحو التالي:
 نسب السيولة. نسب الربحية. نسب النشاط. نسب المديونية. نسب السوق.مؤشرات السيولة والربحية والنشاط والمديونية ،تعتبر من مؤشرات األداء المالي المبنية عمى
الربح المحاسبي(Brigham and Ehrhardt, 2011, p: 89).
 3.6.1نسب السيولة:
ىي تمك النسب المالية التي ليا القدرة عمى التحميل والمقارنة لمعرفة قدرة المؤسسة في الوفاء
بااللتزامات المستحقة عمى المنشأة في تاريخ استحقاقيا ،ويعتبر مؤشر لتقييم األداء وفقا لمقدرة عمى
التسديد( .الزبيدي  ،2000،ص .)65
كما أن نسب السيولة ليا أىمية حيث تبين احتمالية تعرض الشركة لمخاطر اإلفالس التي تنجم
عن فشميا في سداد ما عمييا من التزامات ومن ىذه النسب التي توضح ىذه المخاطر نسبة التداول
ونسبة السيولة السريعة (إبراىيم  2012:،ص .)12
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 3.6.1.1نسب التداول:
تبين ىذه النسبة مقدار تغطية األصول المتداولة لكل وحدة نقدية من االلتزامات المتداولة  ،فإذا
ظيرت لنا النتائج أكثر من ( )1صحيح  ،فيذا يدلل عمي أن األصول المتداولة أكثر من الخصوم
المتداولة  ،و كمما كانت نسبة التداول عمية دل ذلك عمي أن سيولة الشركة عالية و مقدرتيا كبيرة
عمي تسديد االلتزامات المالية قصيرة األجل و عمي الرغم من أىمية نسبة التداول كمقياس لمسيولة
 ،و لكن يؤخذ عمي تمك النسبة أنيا تأخذ في الحسبان جميع األصول المتداولة  ،و الحقيقة أن تمك
األصول المتداولة تختمف فيما بينيا من حيث السيولة  ،فمثال" تعتبر النقدية سريعة السيولة في
حين أن المخزون أقل سيولة من النقدية (إبراىيم  ، 2012،ص . )12
نسب التداول =

األصول المتداولة
الخصوم المتداولة

 3.6.1.2نسب التداول السريعة:
ليذه النسبة أىمية عظيمة في معرفة قدرة المؤسسة عمى سداد التزاماتيا قصيرة األجل دون
الحاجة إلي بيع المخزون .وىي األكثر دقة من نسب التداول ،حيث يتم تحديد مدي درجة سيولة
األصول المتداولة متالقية بذلك عيب نسبة التداول التي تفترض أن المخزون السمعي من األصول
المتداولة التي يسيل تحويميا إلي نقدية) Leichter, James ,2012 , p:86) . ،
نسب التداول السريعة = (األصول المتداولة -المخزون)
الخصوم المتداولة
 3.6.1.3نسب النقدية:
يصب اىتمام ىذه النسبة في أكثر األصول في الشركة سيولة و ىي النقدية و ذلك من
خالل عالقاتيا بالتزامات الشركة القصيرة األجل  ،و يعطي المحممون اىتمام أكثر بيذه النسبة ألن
أصول الشركة من النقد و األوراق المالية األكثر سيولة  ،و التي سيكون عمييا االعتماد في الوفاء
بااللتزامات بشكل رئيسي خاصة إذا لم تتمكن الشركة من تسييل أصوليا األخرى  ،و من الميم
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اإلشارة إلي تدني ىذه النسبة ال يعني سوء وضع السيولة لدي الشركة ألنة قد يكون ليا ترتيب
لالقتراض من البنوك عند الحاجة تحصل بموجبة عمي النقد ( عقل ، 2009 ،ص.)215
نسبة النقدية = مجموع النقدية
مجموع الخصوم المتداولة
 3.6.1.4نسب صافي رأس التشغيمي
لقد تم تعريف رأس المال التشغيمي بأنو عبارة عن الفرق بين األصول المتداولة والخصوم
المتداولة ’ لذلك ىو ليس نسبة مالية كباقية النسب األخرى بل ىو عبارة عن مفيوم كمي لنسبة
التداول حيث تبين األرقام مدي زيادة األصول المتداولة عمى الخصوم المتداولة.
(عقل  2009،ص)214،
كمما كان ىناك زيادة في رأس المال التشغيمي لعامل يعطي ذلك حماية أكثر و اطمئنانا"

عمي إمكانية سداد الديون القصيرة األجل في تاريخ استحقاقيا ،و رأس المال التشغيمي الكبير يكون
دائما مطمئننا" لمدائنين قصيري األجل ،إال أن ذلك ال يضمن في حد ذاتو سداد الديون في موعد
استحقاقيا ،فقد تكون زيادة أرس المال التشغيمي نتيجة مخزون راكد ،لذلك يجب أن يصاحبو تحاليل

أخري كمؤش ارت نسبة التداول ،السيولة السريعة ،معدل دوران المدينين ،و معدل دوران المخزون مع
تحميل رأس المال التشغيمي ( نورين و آخرون  ، 2002 ،ص . ) 959 ،
 3.6.2نسب الربحية:
من أىم أىداف الشركة التي تسعي لتحقيقيا ىو الحصول عمي أكبر عائد من األرباح ،

أي تعظيم األرباح  ،ويعتبر ذلك محصمة نيائية لمعديد من العمميات و الق اررات المرتبطة بجميع
نواحي النشاط  ،و من مستخدمي ىذه النسب في الغالب ىم مالك الشركة وذلك لمحكم عمي كفاءة

اإلدارة في تحقيق أىداف الشركة ( النعيمي ،و آخرون  ،2007،ص. ) 51،

تحظي ىذه النسب باىتمام جميع األطراف مثل الدائنين و المستثمرين و المالكين و

اإلدارة ،و تساىم أيضا في اتخاذ الق اررات االستثمارية  ،تنقسم ىذه النسبة إلي قسمين نسب تتعمق
بربحية المبيعات  ،و نسب تتعمق بربحية االستثمارات ( ) Dalabeeh, 2013, p:25األكثر

استخداما" وتداول منيا ىي:
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3.6.2.1نسب ربحية المبيعات:
ومن أىم نسب ىذه المجموعة األكثر تداول وقياس وشيوعا" ىي:
 3.6.2.1.1نسب إجمالي العمميات الربحية:
طريقة تحديد النسبة وامكانية احتسابيا يكون من خالل تقسيم مجمل ربح عمميات الشركة
عمي صافي مبيعاتيا ،ومجمل ربح العمميات ىو عبارة عن الفرق بين تكمفة إنتاج السمعة وسعر
بيعيا)schonbohm.2012.p:70( .
قدرة ىذه النسبة في المحافظة عمي معدل ثبات معقول في حال استقرار أسعار البيع و
تكاليف اإلنتاج ،أما إذا حدث تغيير في ىذه المكونات بشكل ممحوظ بين الفترة و أخري فإنو ينتج
عنة انخفاض مستوي السمعة المنتجة أو رفعيا ،أو قد يكون نتيجة لمتغيير في سعر البيع أو
مكونات التكمفة ،ألنيا تعتبر ىذه النسبة محصمة لمعالقة بين ىذه العناصر فتتغير لتغيرىا
(عقل  ،2009 ،ص)231 ،
نسبة إجمالي العمميات الربحية =

مجمل ربح العمميات
صافي المبيعات

 3.6.2.1.2نسبة ىامش الربح التشغيمي:
حيث أن ىذه النسبة تعمل عمى تحديد الكفاءة التشغيمية لمشركة وتبين مدي قدرتيا عمى تحقيق
األرباح من خالل األنشطة األساسية حيث تعكس العالقة بين الربح التشغيمي و المبيعات و تظير
العائد من النشاط قبل المصاريف غير التشغيمية) righam and Ehrhardt , 2011,p:98) .

نسبة ىامش الربح التشغيمي =

األرباح قبل الفوائد والضرائب
صافي المبيعات
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 3.6.2.1.3نسب صافي الربح:
و تعتبر ىذه النسبة مقياسا شامال" من النسبتين السابقتين و ىما (نسبة إجمالي العمميات الربحية
،نسبة ىامش الربح التشغيمي) و لكن البد من التنويو إلييم جميعا" في آن و احد لموصول إلي
نتيجة أدق في الحكم عمي ربحية الشركة ( الخصاونة  ،2011 ،ص ) 51 :
نسبة صافي الربح =

.

األرباح بعد الفوائد والضرائب
صافي المبيعات

 3. 6 .2.2نسب ربحية متعمقة باالستثمارات:
ىي تمك النسب التي تقيس مدي مقدرة الشركة حول إدارة األموال الواردة لدييا من
مصادر مختمفة مثل أموال المساىمين واألموال المقترضة ومعرفة مدي كفاءة اإلدارة في إدارة
األموال بالشكل المناسب الذي يعطي نتائج يرضي عنيا المستثمرين والمقرضين لممؤسسة ويحقق
عائد عمى األموال من أىم النسب:
 3. 6.2.2.1معدل العائد عمي إجمالي األصول:
استخدام ىذه النسبة لو أىمية في قياس قدرة اإلدارة في تحقيقيا لألرباح و تحديد مدي
ربحية األصول من خالل استثماراتيا ،و كمما كان ىذا المعدل مرتفعا كمما كان أداء الشركة أفضل
و أنيا تحقق أرباحا جيدة (النعيمي  ،2007،ص . )30
صافي الربح بعد الضريبة

العائد عمى إجمالي األصول =

إجمالي األصول
 3. 6.2.2.2معدل العائد عمي حقوق الممكية
يعتبر معدل العائد عمى حقوق الممكية من أكثر النسب شمولية في قياس فعالية اإلدارة و
ذلك لقدرتو عمي قياس ربحية األصول و قياس ربحية ىيكل رأس المال

(العامري ،2007،ص)117

كما يعتبر معدل العائد عمي حقوق الممكية مؤش ار ميم في تحديد المدى الذي استطاعت فيو اإلدارة
استخدام ىذه االستثمارات بشكل مربح ،و يعتبر مؤشرا" أيضا عمي قدرة الشركة عمي جذب
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االستثمارات إلييا بحكم كون العائد عمي االستثمار محددا" أساسيا" لق اررات المستثمرين (عقل ،
 ، 2009ص .) 330 ،
معدل العائد عمى حقوق الممكية =

صافي الربح
حقوق الممكية

 3. 6.3نسب كفاءة النشاط:
تستخدم ىذه النسب لقياس قدرة الشركة عمى تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو
مبيعات .كما يتم استخداميا في الغالب لتقييم أداء الشركات المتعمق بالمركز المالي قصير األجل.
كمؤشر عمى نشاط الشركة في تاريخ معين أو فترة زمنية معينة( .الشيخ  ،2008،ص)59،
لنسب النشاط القدرة عمى قياس مدي كفاءتيا في استخدام أصوليا إلنتاج أكبر قدر ممكن من
السمع والخدمات ،وتعمل عمى تحقيق أكبر حجم ممكن من المبيعات ،وبالتالي يتحقق لممؤسسة
أعمي ربح ممكن (عقل  ،2009،ص.)371 ،
 3. 6.3.1معدل دوران األصول:
ويوضح المعدل دوران األصول مدي كفاءة الشركة في استخدام أصوليا لتوليد المبيعات أو
اإليرادات ،حيث يتم استخدام ىذه النسب لقياس حجم المبيعات التي تتولد عن كل دينار من قيمة
األصول ،ويشير أيضا إلى استراتيجية التسعير ،وبذلك يكون ىوامش الربح العالية تميل إلى تحقيق
معدالت منخفضة ،بينما يرتفع معدل دوران األصول مع ىوامش الربح المنخفضة.
وىو يدل عمى مدي كفاءة الشركة في استخدام أصوليا الثابتة لتوليد المبيعات أو اإليرادات.
(الشيخ  ،2008،ص ) 60 - 59

معدل دوران األصول =

صافي المبيعات
متوسط مجموع األصول
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 3. 6.3.2معدل دوران األصول الثابتة:
يعمل ىذا المؤشر عمي تحديد كفاءة اإلدارة في استخدام موجوداتيا الثابتة ألجل تحقيق المبيعات ،

إذا كان معدل الدوران لألصول الثابتة مرتفعا فأنو يدل عمي االستخدام الفعال لمطاقة اإلنتاجية
المتاحة و قدرة المنشأة عمي استغالل أصوليا الثابتة  ،أما في حالة االنخفاض معدل دوران

األصول الثابتة فأنو يدل عمي عدم استغالل األصول الثابتة بكفاءة و بذلك ال يوجد توازن بين
المبيعات و حجم االستثمارات في الموجودات الثابتة  ،و بالتالي يوجد في الشركة فائض في طاقة

اإلنتاجية أو تكدس في المخازن بشكل مخزون سمعي بدل من تسويقو.
(العامري ،2007،ص .)119

معدل دوران األصول الثابتة =

المبيعات
األصول الثابتة

 3. 6.3.3معدل دوران األصول المتداولة:
يقيس ىذا المعدل مدي كفاءة الشركة في استخدام األصول المتداولة لتوليد المبيعات ،كما ويعكس
ارتفاع ىذا المعدل كفاءتيا في استخدام األصول المتداولة ،بينما انخفاضو يعكس عدم قيام الشركة
باالستغالل األمثل ألصوليا المتداولة في توليد المبيعات ،وىذا يعطي مؤشر إلى الشركة بأن تتبع
السياسات التي تعمل عمي زيادة مبيعاتيا (عقل  ،2009،ص.) 228،
معدل دوران األصول المتداولة =

صافي المبيعات
إجمالي األصول المتداولة

 3. 6.3.4معدل دوران الدائنين:
معدل دوران الدائنين يقيس مدي قدرة الشركة عمي تسديد التزاماتيا ،فاالنخفاض في النسبة قد يكون
ناتج من حصول الشركة عمي خصم ،أما إذا ارتفع معدل دوران الدائنين فإن ىذا يدل عمي حصول
الشركة عمي تسييالت جديدة ،أو قد يكون مؤشرا" عمي مشكمة سيولة أدت بالشركة إلي التأخر في
دفع التزاماتيا (عقل  ، 2009 ،ص . )229،
معدل دوران الدائنين =

المشتريات اآلجل
إجمالي الدائنين
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3. 6.4

نسب المديونية:
تعتبر ىذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداما لقياس درجة استخدام مصادر التمويل

الخارجية في الييكل التمويمي لمشركة ،و ىذا اإلجراء يعطي فكرة عن حجم المخاطر المحتممة التي
تواجييا الشركة  ،و ىذا اإلجراء يعطي فكرة عن حجم المخاطر المحتممة التي تواجييا الشركة

من حيث عبء ديونيا  ،و تعتبر نسبة الديون إذا كانت أكبر من  ، %100فأنو ىذه النسبة تشير

إلي أن مديونية الشركة أكبر من أصوليا  ،و بالتالي فأنو الشركة تواجو أعمي نسبة من المخاطرة ،

و تعتبر نسبة  ، %40نسبة مقبولة في معظم الصناعات  ،و كمما انخفضت ىذه النسبة  ،فأن

الشركة ستمتمك أصوال" تزيد عن قيمة مديونيتيا (.الشيخ  ، 2008 ،ص.)52 ،
مجموع الديون

نسبة المديونية =

مجموع األصول
تستخدم نسبة الديون قصيرة األجل ونسبة الديون طويمة األجل ،لتحميل المركزيين الماليين قصير

األجل والطويل األجل ،وذلك من خالل تحديد قابمية أصول الشركة عمى تغطية االلتزامات في
تاريخ استحقاقيا ،حسب الصيغ التالية:
نسبة المديونية قصيرة األجل = الديون قصيرة األجل
مجموع األصول
نسبة المديونية طويمة األجل = الديون طويمة األجل
مجموع األصول
 3. 6.4.2معدل دوران رأس المال العامل:
ويقيس معدل دوران رأس المال العامل معدل بشكل عام في حالة انخفاض كفاءة الشركة

في حين يعكس معدل الدوران المرتفع كفاءة جيدة مع أخذ احتماالت التوسع بعين االعتبار (عقل
 ، 2009،ص .) 214
معدل دوران رأس المال العامل =

صافي المبيعات
إجمالي متوسط رأس المال العامل
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 3. 6.4.3نسب الممكية:
تستخدم نسبة الممكية لمعرفة ما تممكو الشركة من األصول و تقيس مدي اعتماد الشركة عمي
التمويل الداخمي ألنشطتيا األصول (الشرقطمي ، 2010،ص .) 59 ،
نسبة الممكية =

إجمالي حقوق الممكية
إجمالي األصول

 3. 6.4.4نسب الديون إلي حقوق الممكية:
تقيس ىذه النسبة الديون إلي حقوق الممكية و درجة اعتماد الشركة عمي التمويل من المصادر
الذاتية ،و تحاول الكثير من الشركات ضبط ىذه النسبة حتي تتمكن من التحكم بالدين الخارجي
(النعيمي  ،2007،ص .)104 ،

نسبة الديون إلى حقوق الممكية = مجموع الخصوم المتداولة  +الخصوم طويمة األجل
إجمالي حقوق الممكية
 3. 6.4.5نسبة خدمة الديون طويمة األجل:
وتقيس ىذه النسبة مدي قدرة التدفقات النقدية التشغيمية عمى مواجية الفوائد وأقساط

القروض طويمة األجل التي تستحق خالل الفترة المالية .وتعتبر أداة ىامة لقياس قدرة الشركة عمى
خدمة ديونيا طويمة األجل فإذا اعتبرنا أن النسبة أقل من واحد صحيح ،فإن ذلك يشير إلى التدفق

النقدي السمبي ،أي ال يوجد ما يكفي من التدفقات النقدية لتغطية مدفوعات الديون السنوية
(الشيخ  ،2008 ،ص.)57-56 ،
نسبة خدمة الديون طويمة األجل =

صافي الربح التشغيمية

الفوائد وأقساط الديون ودفعات التأخير المستحقة سنويا"
 3.7المعايير و المستخدمة في تحديد مستوي األداء المالي
لكي يتم تحديد األىمية النسبية بين النتائج و الموارد المستخدمة و السماح بالحكم عمي الكفاءة ال
بد من معرفة الفاعمية و ىي عبارة عن تحقيق األىداف المنشودة و فقا لمموارد المتاحة  ،أما
الكفاءة فيي تقوم عمي االستخدام األمثل لممواد المتاحة (جمعة ، 2008،ص .)38
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إن عممية تقييم األداء تنعكس في صورة مجموعة من المؤشرات التي تقيس نجاح الشركة و تطورىا
 ،بحيث تصبح ىذه المؤشرات بمثابة معايير يمكن بواسطتيا تقدير مدي قياميا بتحقيق أىدافيا و
عند تحديد المعايير أو المؤشرات المناسبة لمحكم عمي األداء يفضل أن تكون قميمة العدد و لكن
ذات داللة و أىمية عمي أن تتوفر فييا الشروط التالية ( مصطفي و الشياوى  ،2012 ،ص)68:
 أن يكون المعيار مقياسا" صادقا" لمدي فعالية استخدام موارد الشركة ،وأن يكون المعيارحساسا" لمتغيير في األداء بحيث يعكس مدي قوة واتجاه ىذا التغيير وفي الزاوية المقابمة يجب
أن تتوافر فيو خاصية التحفيز إلى تغيير مستوى األداء.
 أن تتوفر لممقياس القدرة عمي وصف العوامل المتشابكة التي تتداخل معا" لتشكيل المقياسالنيائي بأن يسمح المعيار بمقارنة أداء الشركة حاليا" بأدائيا في فترات سابقة وكذلك مقارنة
ىذا األداء بأداء وحدات أخري.
 أن يتم اختيار مؤشرات األداء المالي عمي أساس التقييم السميم والتحديد الواضح ألىدافووظائف الشركة.
 عند وضع معايير األداء البد من فحص وتحميل البيانات المحاسبية الستعباد تأثير العواملالتي تخرج عن نطاق سيطرة الشركات.
ويمكن تقسيم المعايير المستخدمة في تحديد مستوي األداء المالي عمى النحو التالي:
 3.7.1المعايير التاريخية
تعتمد ىذه المعايير عمى تحديد المؤشرات أداء المؤسسة خالل فترة زمنية سابقة ويتم اعتماد
المؤشرات السابقة عمي أنيا معيار لمحكم عمى األداء الحالي ويتم استخراج ىذا المعدل من خالل
تحديد المتوسط الحسابي لنفس النسبة في فترات مالية سابقة ومن ثم يتم تقييم النسبة الخاصة
بالفترة الحالية وىذا يعتبر معيار منبثق من أنشطة المؤسسة ذاتيا.
و كذلك أيضا نسبة السيولة ألعوام سابقة لنفس المؤسسة و مقارنتيا مع نسبة السيولة لمسنة الحالية
و مالحظة التغيرات و تكون أما لألفضل األسوأ (النعيمي ،وآخرون  ،2007،ص )102
يتم تعريف ىذا المعيار بالمقارنة عبر الزمن ،و ينبثق ىذا المعيار من واقع فعاليات المنشأة ذاتيا ،
و لذلك ىو يجسد صورة األداء السابق لممنشأة و ذلك من خالل فترة زمنية محددة  ،و ىو يعطي
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القدرة عمي مقارنة أداء المنشأة مع نفسيا و عمي مدر الفترات السابقة الزمنية المتعاقبة األمر الذي
ساعد في تقييم األداء الحالي مع األداء السابق  (.الزبيدي  ، 2000،ص .) 71

 3.7.2المعايير المستيدفة:
المعايير المستيدفة ىي تمك المعايير التي تعتمد عمي الخطط المستقبمية لممؤسسة و التي
تتمثل في الموازنات التخطيطية ،و ىذه المعايير تستخدم من قبل اإلدارة و المحمل المالي وذلك
لمتأكد بمدي تطبيق الخطط ،و عمي سبيل المثال  /المحمل المالي يقوم بمقارنة المستيدف مع
المتحقق و بالتالي يتم دراسة الفروقات و االختالفات و تحديد مواطن الضعف و القوه أو تحديد
االنحرافات السمبية أو اإليجابية ،و بناء عمي اإليضاحات فأن المعايير المستيدفة تعتبر من
األدوات الميمة في عممية التخطيط و الرقابة ( ،النعيمي ،وآخرون  ،2007،ص . )102
 3.7.3المعايير الصناعية:
ىو معيار يتم صناعتو واستخراجو من خالل قطاع الصناعة نفسو أو من ضمن صناعة
واحده سواء كانت إقميمية أو دولية ،ويستفيد من ذلك بشكل خاص المحمل المالي بدرجة كبيرة من
خالل رقابة األداء المنبثقة من المعايير الصناعية وىي تكون متوسط ألداء القطاع الذي تنتمي إلية
الشركة وأن الشركات تتشابو في العديد من الصفات والخصائص ،إال أنة يصعب عمينا االعتماد
عمييا ويتعذر استخداميا ( .العمي  ،2010 ،ص . )78
كما يقصد بالمعيار الصناعي ،إيجاد متوسط العالقة لكل نسبة لممنشآت التي تعمل في قطاع معين
،بحيث تصبح ىذه العالقة بمثابة معايير تقارن فيو المنشآت التي تنتمي ليذا القطاع  ،و يفترض
في ىذا المعيار أن تكون المنشآت متماثمة في الحجم و الموقع الجغرافي و نوع الموجودات
المستخدمة  ،لذلك ليس من السيل الحصول عمي التماثل و يكون المقارنة أم ار شاقا  ،و يعتبر
معيار الصناعة مؤش ار ميما لممقارنة  (.الزبيدي  ، 2000،ص . )72 - 71
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 3.8خالصة الفصل
و قد تطرق الفصل إلي توضيح المتغير التابع لإلطار النظري الخاص باألداء المالي ،و ذلك من
خالل تعريف األداء المالي  ،و معرفة فوائد التحميل المالي  ،و التعرف عمي أركان و مقومات
األساسية لألداء  ،و تحديد أىداف األداء المالي  ،و معرفة كفاءة الوحدة االقتصادية  ،و يشمل
أيضا طرق التحميل المالي المتنوعة و منيا الرأسي و األفقي و الشامل و الجزئي ،و أن المعايير
األساسية المستخدمة في التحميل المالي ىي ( نسب السيولة  ،نسب الربحية  ،نسب النشاط  ،نسب
المديونية) و ىذه النسب من ركائز التحميل المالي .
وف ي ي ي ي ييي الفص ي ي ي ي ييل الت ي ي ي ي ييالي س ي ي ي ي يييتناول الباح ي ي ي ي ييث الرقاب ي ي ي ي يية الداخمي ي ي ي ي يية ف ي ي ي ي ييي ش ي ي ي ي ييركة توزي ي ي ي ي ييع
الكيرباء المحافظات الجنوبية (غزة)
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 4.1مقدمة:
تأسست شركة توزيع كيرباء محافظات الجنوبية غزه عام  1998بقرار وزاري رقم 11/99
لتنتقل كافة الصالحيات والميام المتعمقة بالتوزيع من البمديات إلى الشركة.
و تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية و االعتبارية و االستقالل المالي و اإلداري ،و تعمل بأسس
اقتصادية لتنفيذ السياسات التي تضعيا سمطة الطاقة و الموارد الطبيعية ،و تؤدي الشركة مياميا
في كافة أرجاء محاف ظات غزة " مدنيا و قراىا " و يتبع ليا خمس فروع لتوزيع الكيرباء و ىي
(مقر غزة – مقر الشمال – مقر الوسطي – مقر خانيونس – مقر رفح).
4.2ميام الشركة:
كما وضح التقرير السنوية لشركة توزيع الكيرباء ( (2015.بعض ميام الشركة تعمل عمى
توزيع الطاقة الكيربائية وما يتبع ذلك من خدمات لممشتركين مثل األشراف الفني وأعمال الصيانة
والتطوير لشبكات الضغط المنخفض (0.4كيمو فولت) والضغط المتوسط ( 22كيمو فولت) وأعمال
الجباية والتحصيل والتقرير السنوي)
كما أيضا يمكننا ذكر بعض الخدمات التي تقدميا شركة توزيع الكيرباء وىي كالتالي:
 .1تأمين الخدمات الكيربائية لكافة قطاعات المستيمكين وىي متمثمة في (قطاع االستيالك
المنزلي وقطاع الصناعي والتجاري والقطاع الحكومي) وذلك يكون خاضع لممعايير والمقاييس
الفنية.
 .2تأىيل شبكات التوزيع القديمة والتالفة واستبداليا بشبكات حديثة.
 .3تطوير أنظمة وأنشطة الوقاية والسالمة بما يتناسب مع طبيعة األعمال والميام الموكمة
بتنفيذىا مع المحافظة عمي سالمة البيئة.
 .4اليدف األساسي لدي الشركة يكمن في االرتقاء بالخدمة لمستوي عالي من الجودة والعمل
عمى ضمان استم ارريتيا.
 .5العمل عمى صيانة وتركيب محوالت جديدة المغذية لشبكة التوزيع محميا.
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 .6أن شركة توزيع الكيرباء من الشركات الرائدة في السعي المستمر في تدريب عناصر
وكوادر الشركة والتي تعمل كفريق عمل متكامل يسعي إلى الرقي بمستوي الكادر البشري والطاقم
الفني لدييم.
 .7من ميام الشركة مجابية الخسائر واألضرار الناتجة من االعتداءات اإلسرائيمية وبناء ما
يتم تدميره من قبل قوات االحتالل إصالح األعطال.
4.3رؤية وىدف شركة توزيع الكيرباء المحافظات الجنوبية الموضح في تقرير السنوي لشركة
(:)2015
 .0االرتقاء بمستوي الشركة إلى العالمية عمى جميع المستويات.
 .2تحقيق الرضا الكامل لممواطن الفمسطيني من خالل تحسين المستمر لمخدمة.
 .3تشجيع العاممين عمى اإلبداع وتعزيز انتمائيم لمشركة.

 4.4و لقد أبرز التقرير السنوي ( )2015رسالة الشركة موضحا" النقاط التالية:
 .0الحرص عمى استمرار تزويد الطاقة الكيربائية اآلمنة والمستقرة لممشتركين.
 .2المواكبة في نقل التكنولوجيا.
 .3خمق فرص عمل لمكفاءات الوطنية المتميزة.
 .4نشر وسائل ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية.
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4.5الييكمية العامة لشركة توزيع كيرباء محافظة غزة و التي تتضمن "إدارة الرقابة الداخمية"
شكل رقم ()3
رئٌس مجلس اإلدارة
وحدة التدقيق والجودة

مدير عام الشركة

إدارة الرقابة الداخمية

مساعد المدير العام

إدارة
اللوازم
والخدمات

المالية واإلدارية

المالية
قسم الرقابة
اإلدارية

اإلدارة الفنٌة

إدارة

إدارة
الموارد
البشرٌة

دائرة الرقابة

الشئون

إدارة

المالية

الحاسوب

دائرة الرقابة
الفنٌة

عمى الفروع
قسم الرقابة

قسم الرقابة

لمشئون الفنية والخدمات

لمشئون اإلدارية والمالية

مساعد مدٌر إدارة
الرقابة الداخلٌة

دائرة الرقابة

مساعد المدير العام

فسم الرقابة علً
الصٌانة و
المشروعات
التجارٌة

فرع غزة
قسم الرقابة
فرع الشمال
قسم الرقابة

قسم الرقابة

فرع الوسطي

عمى األعمال
التجارية

قسم الرقابة
فرع خانٌونس
قسم الرقابة
فرع رفح

(شركة توزيع الكيرباء المحافظات الجنوبية) الييكمية المعتمدة لمشركة ()2016
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اإلدارة التجارية

ويري الباحث من خالل االطالع عمى ىيكمية شركة توزيع الكيرباء المحافظات الجنوبية موضح
فييا أن إدارة الرقابة الداخمية تنقسم إلى ثالثة دوائر وىي كالتالي:
 .1دائرة الرقابة المالية واإلدارية :وىي مراجعة جميع معامالت المالية واإلدارية الخاصة بالمركز
الرئيسي لمشركة
 .2دائرة الرقابة عمى فروع الشركة :ىي مراجعة جميع المعامالت المكمفة بيا من إدارة الرقابة
المنفذة في فروع الشركة
 .3دائرة الرقابة الفنية :مراجعة ومراقبة أعمال الصيانة والمشروعات التجارية واألعمال التجارية.
وبذلك لقد تبين لمباحث من خالل الييكمية التبعية اإلدارية إلدارة الرقابة الداخمية حيث تتبع مدير
عام الشركة مباشرة ومن خاللو يتم التواصل مع رئاسة مجمس اإلدارة.
4.6بعض المصطمحات المستخدمة في الشركة و التي فسرىا الباحث من خالل االطالع وىي
كما يمي:

-1

قسم التفتيش  /ىو قسم يقوم بمتابعة المخالفات والمعامالت الغير قانونية من المشتركين
وغير المشتركين وذلك بتحرير محاضر ضبط لعمميات التعدي عمى الشبكة واصدار أحكام
مالية من خالل لجنة المقر وعمييم تصويب وضعيم الغير قانوني.

-2

المجنة  /ىي لجنة مكونة من  3أشخاص وما فوق تكون مخولة بدراسة شكاوى المواطنين
ومعامالت قسم التفتيش التي يصدر من خالليا الحكم عمي المخالف والمتعدي عمى الشبكة.

 -3قسم قمم الجميور  /ىو قسم يعمل عمى استقبال معامالت المواطنين والتعرف عمى احتياجاتيم
وفتح معامالت ليم وتوجييم إلى األقسام األخرى إذا لم تستكمل المعاممة لدييم
 -4الخصم واإلضافة  /ىي عبارة عن المبالغ التي يتم نقميا من اشتراك إلى أخر نتيجة خطاء أو
تسوية مالية.
 -5النظام المالي الموحد/ىو نظام متكامل يشمل تسجيل وتنفيذ جميع معامالت اإلدارة المالية
واإلدارة اإلدارية واإلدارة الفنية والمخازن...الخ ويتماشى وطبيعة عمل شركة توزيع الكيرباء.
 -6التحصيل الميداني  /قيام موظفي الشركة بالتواصل مباشره مع المشتركين وذىاب إلى منازليم
وحثيم عمي دفع االستيالكات الشيرية من التيار الكيربائي.
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4.7المعامالت اإلجرائية في الفروع التي تحتاج إلي رقابة عمييا كما تم دراستيا و إجراء مقابالت
مع رؤساء األقسام و دوائر الرقابة عمي الفروع و منيا التالي:
 4.7.1الرقابة عمي معامالت قمم الجميور مقابمة مع (مساعد مدير إدارة الرقابة الداخمية
م .مجدي ياغي).
 -1التحقق من اعتماد وختم خمو الطرف من قمم الجميور
 -2التأكد من وجود آلية السداد لممعاممة
 -3في حال وجود دفعة في المعاممة يجب التحقق من خالل المراقب من تحصيل الدفعة ورسوم
المعاممة.
 -4التأكد من إرفاق جميع المستندات التي منحت عمى أساسيا المعاممة معتمدة حسب األصول
 4.7.2اإلجراءات الرقابية عمي معامالت قسم التفتيش (مقابمة مع مساعد مدير إدارة الرقابة
الداخمية م .مجدي ياغي)
 .1يجب التحقق من صحة واستكمال التوقيعات عمي محاضر التفتيش.
 .2التأكد من تسجيل المعامالت عمى البرنامج الخاص بيا.
 .3التأكد من قيمة الدفعات ومقارنتيا مع برنامج التفتيش.
 .4إض ي ييافة مب ي ييالغ قض ي ييايا التفت ي يييش عم ي ييى الف ي يياتورة يج ي ييب أن يك ي ييون بن ي يياء عم ي ييى كت ي يياب موق ي ييع
من المجنة ومعتمد من مدير المقر.

 .5يجي ييب التحقي ييق مي يين أن كامي ييل مبمي ييغ القضي ييية تمي ييت تسي ييويتو س ي يواء بإضي ييافة مبمي ييغ القضي ييية
بالكامل أو دفع جزء واضافة الباقي.

 .6خصي ييم مب ي ييالغ قض ي ييايا مضي ييافة س ي ييابقاً عم ي ييى الفي يياتورة يج ي ييب بن ي يياء عمي ييى كت ي يياب موق ي ييع م ي يين
المجنة ومعتمد من مدير المقر.
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اإلجةةةةراءات الرقابيةةةةة المعمةةةةول بيةةةةا فةةةةي شةةةةركة توزيةةةةع الكيربةةةةاء المحافظةةةةات الجنوبيةةةةة تمةةةةت

مةةةةةةن خةةةةةةالل المقةةةةةةابالت مةةةةةةع (رؤسةةةةةةاء أقسةةةةةةام الرقابةةةةةةة فةةةةةةي الفةةةةةةروع بسةةةةةةام أبةةةةةةو موسةةةةةةي،
طارق دلول ) و ىي كالتالي :
4.7.3اإلجراءات الرقابية المتبعة عمى المخازن في رقابة الفروع

 .1مطابقي ي يية الم ارقي ي ييب بي ي ييين الرصي ي يييد الي ي ييدفتري ورصي ي يييد المخي ي ييازن عمي ي ييى برني ي ييامج النظي ي ييام المي ي ييالي
الموحد.

 .2ج ي ييرد بعيي ييض أص ي ييناف الم ي ي يواد الموج ي ييودة فيي ييي المخيي ييازن ومطابق ي يية نتيجي ي يية الج ي ييرد م ي ييع رصيي يييد
الصنف عمى البرنامج.
 .3تحديد االنحرافات ورفع تقرير بيا بالخصوص.

4.7.4اإلجراءات الرقابية المعمول بيا في حاالت خصم تسوية القراءات في الفروع:
 .1التأكد من المراقب بإرفاق نموذج تعديل القراءة مستوفى جميع التوقيعات.
 .2مراجعة صحة احتساب المبالغ المخصومة.
 .3التحقق من رقم االشتراك في نموذج التعديل ونموذج الخصم.
4.7.5اإلجةةةةراءات الرقابيةةةةة فةةةةي معةةةةامالت الخصةةةةم واإلضةةةةافة بنةةةةاء عمةةةةى كتةةةةب رسةةةةمية مةةةةن
الدوائر واألقسام في الفروع
 .1قي ييام الم ارق ييب بالتأك ييد م يين أن يك ييون الكت يياب موق ييع ومعتم ييد م يين م ييدير المق يير او م يين يفوض ييو
رسميا.
 .2يج ي ييب عمي ي يية التحق ي ييق م ي يين أرق ي ييام االش ي ييتراكات وقيم ي يية المب ي ييالغ ف ي ييي الكت ي يياب ونم ي ييوذج الخص ي ييم
واإلضافة.

4.7.6اإلجراءات الرقابية في معامالت التحصيل (اإليرادات) اليومية التي تتم في الفروع:
 .1مطابقي ي يية الرقابي ي يية الداخميي ي يية اإلي ي ي يرادات الفعمي ي ي ية مي ي ييع الي ي ييدفتري والتأكي ي ييد مي ي يين القيي ي ييود المحاسي ي ييبية
الناتجة عن تحصيل الصناديق.

 .2التأك ي ييد م ي يين اس ي ييتالم أم ي ييين الخزين ي يية إليي ي يرادات الص ي ييناديق وت ي ييدقيق واعتم ي يياد القي ي ييود المحاس ي ييبية
الخاصة بتحويل إيرادات الصناديق لمخزينة.
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.3

تدقيق فيشو اإليداع البنكية -التأكد من رقم حساب الشركة عمى الفيش واسم المودع وتاريخ
اإليداع وختم البنك ومطابقة مبمغ الفيشة مع مبمغ الخزينة الناتج عن تحصيل الفواتير،

.4

تحقق المراقب من صحة القيد المحاسبي الخاص بتحويل المبمغ من الخزنة لمبنك واعتماده.

 4.7.7التحصيل الميداني من خال ل المندوبين العاممين في الفروع:
 .1ي ييتم مراجع يية إج ي يراءات اس ييتالم وتس ييميم اليييدفاتر عم ييى البرنيييامج والتأك ييد م يين ع ييدم وجي يود دفييياتر
غير مسممة نياية الدوام.
 .2التحق ي ييق م ي يين س ي ييالمة بيان ي ييات إيص ي يياالت ال ي ييدفاتر م ي يين حي ي ييث الي ي يرقم التسمس ي ييمي لإليصي ي ييال -
مبمي ييغ اإليصي ييال -التفقي يييط -رقي ييم االشي ييتراك مطي ييابق السي ييم المشي ييترك عمي ييى اإليصي ييال -التي يياريخ
-توقيي ي ييع المحصي ي ييل الميي ي ييداني ،كي ي ييذلك يي ي ييتم التحقي ي ييق مي ي يين بياني ي ييات إدخي ي ييال اإليصي ي يياالت عمي ي ييى

البرنامج ومطابقة اإليراد الفعمي مع اإليراد الدفتري المدخل عمى البرنامج.
 .3في ييي حي ييال وجي ييود إيصي يياالت ممغيي يية مي يين طي ييرف المحصي ييل الميي ييداني يجي ييب التحي ييق مي يين وجي ييود
جميي ي ييع نسي ي ييخ اإليصي ي ييال واإلشي ي ييارة عمييي ي ييا بي ي ييأن اإليصي ي ييال ممغي ي ييي لكي ي يييال يي ي ييتم اسي ي ييتخدامو م ي ي يرة

أخرى.

 .4التحقق من استالم أمين الخزينة إليرادات التحصيل الميداني واصدار إيصال استالم بالمبمغ.
 4.7.8اإلجراءات المتبعة في استعاضة سمف المصروفات النثرية إلدارات ومقرات الشركة:
 .1يجي ي ييب عمي ي ييي الم ارجي ي ييع التأكي ي ييد مي ي يين طمبي ي ييات الش ي ي يراء أو الصي ي ييرف المختمفي ي يية وتكي ي ييون معتمي ي ييدة
حسب النظام.

 .2التأكد من الفواتير الضريبية وسندات القبض.

 .3التأكد من كشوفات التفريغ المعتمدة حسب األصول (نموذج استعاضة السمفة)
 .4مراجعات اإلدخال اإللكتروني واالعتماد حسب النظام.
 4.7.9تحصيل (إيرادات) عداد مسبق الدفع:
 .1ي ي ييتم ت ي ييدقيق ومراجع ي يية إيص ي يياالت ق ي ييبض إييي يرادات مس ي ييبق ال ي ييدفع م ي ييع كش ي ييوفات اإلدخ ي ييال عمي ي يى
البرامج ومطابقة اإليراد الفعمي بالدفتري.

 .2التحقق من ترحيل اإليراد لمخزينة.
 .3تدقيق فيشو اإليداع البنكية -بنفس اإلجراءات في البنود السابقة.
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4.7.10اإلجراءات المتبعة في عممية مراجعة الشيكات في الفروع:
 .1يتم تدقيق بيانات الشيك – أمر الدفع – المبمغ باألرقام والتفقيط – التاريخ – توقيع صاحب
الشيك عدم وجود أي شطب أو تعديل في بيانات الشيك مع تدقيق ومقارنة الشيكات المستممة مع

إيصاالت القبض الصادرة لكل شيك ومطابقة الرصيد الدفتري مع الرصيد الفعمي لمشيكات.
 .2يتم التحقق من استالم أمين الخزينة لمشيكات وتدقيق واعتماد القيد المحاسبي الخاص بذلك.
 .3يتم تدقيق فيش إيداع الشيكات (رقم الشيك -تاريخ االستحقاق -البنك المسحوب عميو الشيك
مبمغ الشيك -رقم حساب الشركة -ختم البنك) ومطابقة مبالغ الفيش مع مبالغ الشيكاتالمستممة طرف الخزينة وتدقيق واعتماد القيد المحاسبي الخاص بتحويل الشيكات من

الخزينة لإليداع في البنك.

 .4التحقق من إحالة الشيكات المرجعة لمشئون القانونية التخاذ اإلجراء الالزم.
4.7.11اإلجراءات المتبعة في جرد الخزائن والصناديق في الفروع:
تتم مطابقة األرصدة الفعمية لمصناديق والخزينة ومطابقتيا مع األرصدة الدفترية وفق نماذج معدة
لذلك مع استيفاء التوقيعات عمى نموذج الجرد.
4.7.12الخطوات المتبعة و التي تسعي اإلدارة العميا لشركة توزيع الكيرباء المحافظات الجنوبية
لتطوير قسم الرقابة الداخمية (مقابمة مع مدير إدارة الرقابة الداخمية أ .ىاني سممان)
 -1إصدار ىيكمية لمشركة توضح فييا المسئولية والتبعية اإلدارية بين األقسام وبين الفروع وتحديد
تبعية الرقابة الداخمية.
 -2العمل عمي رفع كفاءة إدارة الرقابة من خالل الدورات المختمفة في المجال الرقابي.
 -3تزويد إدارة الرقابة واألقسام التابعة لإلدارة بما تحتاج من تكنولوجيا متمثمة ب (برامج متطورة
تخدم عممية الرقابة وأيضا أجيزة حاسوب وطابعات حديثة).
 -4االىتمام بتوصيات ومالحظات المراقب الداخمي.
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 4.7.13المعوقات والصعوبات التي تواجو المدققين الداخميين في شركة توزيع الكيرباء
المحافظات الجنوبية (مقابمة مع مدير دائرة الرقابة عمي الفروع أ .نبيل أبو رحمة).
 -1نقص الكادر الوظيفي لقسم التدقيق الداخمي
 -2عدم التزام بعض الموظفين بقوانين وأنظمة العمل في شركة توزيع الكيرباء
 -3صعوبة التحصيل المالي في شركة توزيع الكيرباء وما يسببو في إرباك لسير العمل.
 -4وجود خالف بين المدققين الداخميين وبعض المدراء عمى بعض الصالحيات.
4.7.14مدي أىمية تقارير إدارة الرقابة الداخمية (مقابمة مع مدير مقر الوسطي
م .محمد أبو شعبان).
 .1يعطي المدراء أىمية بالغة لمتقارير الواردة من إدارة الرقابة الداخمية لشركة توزيع الكيرباء
 .2تساىم وبشكل كبير الرقابة الداخمية عمى تحديد مواطن الضعف داخل المقر مما يعطي المدير
المقدرة عمي رصدىا والتعامل معيا.
 .3العمل عمي تحسين األداء المالي واإلداري لممقر من خالل األخذ بمالحظات إدارة الرقابة
الداخمية وذلك بالمحافظة عمى تنفيذ سياسة اإلدارة العامة
 .4دراسة األخطاء من خالل تقارير إدارة الرقابة الداخمية واعطاء تعميمات جديدة تحد من حدوث
األخطاء في المستقبل.
 .5العديد من الميام في المقر تحتاج إلى أدوات لمقياس ومتابعة غير األمور المالية لذلك نحتاج
إلى تعزيز طاقم الرقابة ودورة في المقر.
 .6الشق اإلداري و الفني في المقر حاليا يصعب قياسو من ناحية حسن االستغالل لمكادر مثل
( االلتزام بالتكميفات  ،مطابقة أوقات معيارية لمعمل ،مبررات العمل اإلضافي ) و عدم وجود
قياس يتطمب تعزيز الرقابة .
 4.7.15دور الرقابة الداخمية في إجراءات الموازنة (مقابمة مع مدير دائرة الرقابة المالية
أ .مصطفي مقداد).
 .1مراجعة بنود المصروفات وفقا لما ىو محدد في بنود الموازنة.
 .2مراجعة بنود اإليرادات وفقا لما ىو مدرج في بنود الموازنة.
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 .3تعمل الرقابة الداخمية عمى دراسة بنود اإليرادات والمصروفات الفعمية خالل السنة المالية
وتطابقيا مع بنود الموارنة المعتمدة وتحديد االنحرافات وكتابة تقرير بيا لإلدارة العامة.
4.8تدفق البيانات لمرقابة في المقرات و اإلجراءات المعتمدة في توقيع المعامالت:
 -1يتم إعداد المعامالت المالية حسب التسمسل اإلداري المعتمد والمتبع في المؤسسة.
شكل( )4يوضح سير عممية االعتمادات لممعامالت وتدفق البيانات لمرقابة
إعداد
المحاسب

اعتماد
رئٌس القسم

اعتماد مدٌر
الدائرة

اعتماد مدٌر
المقر

اعتماد الرقابة
الداخلٌة

(إعداد الباحث بناء عمى ما تم رصده في المعامالت المنفذة)
 -2إجراءات أعداد التقارير والمالحظات:
شكل رقم ()5
شكل توضيحي حول إعداد التقارير والمالحظات وكيفية معالجتيا وارساليا لإلدارة من
خالل إدارة الرقابة الداخمية

مالحظات وتقارٌر
قسم الرقابة الداخلٌة

مدٌر دائرة
الرقابة الداخلٌة

مدٌر إدارة
الرقابة الداخلٌة

تقرٌر نهائً معتمد من مدٌر
عام الشركة لمجلس اإلدارة

مخاطبة المقرات
والدوائر للرد على
المالحظات

دراسة
المالحظات
ومتابعة الردود

تقرٌر نهائً الً مدٌر عام الشركة
بالتجاوزات ورؤٌة الرقابة لتحسٌن العمل
والحد من التجاوزات

(إعداد الباحث :بناء عمى ما تم رصده في إعداد التقارير والمالحظات في شركة توزيع الكيرباء المحافظات الجنوبية)
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خالصة الفصل
أن دراسة الحالة لشركة توزيع الكيرباء احتاجت إلي توضيح المفاىيم الرئيسية المستخدمة في
الشركة محل الدراسة

و لقد تم تحديد العينة بما يري الباحث بأنيا تخص الدراسة من الناحية

العممية المعمولة في شركة توزيع الكيرباء المحافظات الجنوبية

حيث تم التنويو و توضيح

تفاصيل تنفيذ العمميات الرقابية المتبعة في شركة توزيع الكيرباء األمر الذي تطمب االستعانة
بالييكل التنظيمي لممؤسسة التي ىي محل الدراسة و لقد تبين مدي التزام الشركة بتنفيذ الييكل
التنظيمي عمي أرض الواقع و ذلك من خالل دراسة مسار الرقابة و نقل البيانات و التقارير الرقابية
و حتى وصوليا لرئاسة مجمس اإلدارة .كما عمل الباحث عدة لقاءات مع رؤساء و مدراء دوائر و
مدراء إدارات في الرقابة الداخمية ،و مدير مقر الشركة في الوسطي لموقوف عمي سير العمل
اإلداري المعمول بو لدييم و المعوقات التي تحد من عمل الرقابة و كيفية تطوير العمل الرقابي
في الفروع و الشركة ككل ومدي أىمية تقارير إدارة الرقابة الداخمية لممدراء .
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الفصل الخامس:
الطريقة واإلجراءات
الدراسة التطبيقية والميدانية
5.1

مقدمة.

5.2

طرق جمع البيانات.

5.3

منيج الدراسة.

 5.4مجتمع الدراسة.
5.5

عينة الدراسة.

 5.6الدراسة التطبيقية.
 5.7الدراسة الميدانية.
 5.8األساليب اإلحصائية المستخدمة.
 5.9تصحيح أداة الدراسة الميدانية.
 5.10صدق أداة الدراسة.
 5.11ثبات أداة الدراسة.
 5.12تحميل محاور االستبانة.
 5.13اختبار الفروق.
 5.14خالصة الفصل.
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5.1مقدمة:
يتناول ىذا الفصل توصيفًا شامالً إلجراءات الدراسة التطبيقية وكذلك الميدانية التي قام بيا الباحث
لتحقيق أىداف الدراسة ،حيث يتضمن ىذا الفصل تحديد المنيج المتبع في الدراسة ،وكذلك أدوات
الدراسة وكيفية أعدادىا ،وصوالً لتحديد األساليب اإلحصائية المتبعة.

 5.2طرق جمع البيانات:
قام الباحث باستخدام مصدرين أساسيين في جمع البيانات:
 .1المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة تم جمع البيانات األولية من
خالل الرجوع إلى القوائم المالية لشركة توزيع الكيرباء لتحقيق أىداف الدراسة التطبيقية و كذلك
أستبانة صممت خصيصا بغرض تحقيق أىداف الدراسة الميدانية ،مستخدماً مقياس ليكرت
الخماسي ،حيث تم تحميل النتائج الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصائي Statistical Package
.)SPSS( for Social Science
 .2المصادر الثانوية :تم معالجة اإلطار النظري بالمجوء إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل
في كافة المراجع التي تحقق أىداف الدراسة واستطاع الحصول عمييا ،سواء كانت الكتب والمراجع
العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي
تناولت موضوع الدراسة  ،وأيضا البحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة ،و المقابالت
الشخصية.

 5.3منيج الدراسة:
انطالقًا من طبيعة الدراسة ،واألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا ،والبيانات المراد الحصول عمييا
وبناء عمى التساؤالت التي سعت
بيدف دراسة "دور الرقابة الداخمية في تحسين األداء المالي"،
ً
الدراسة لإلجابة عنيا ،فقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى دراسة

الظاىرة ،كما توجد في الواقع ،ويسيم في وصفيا وصفًا دقيقًا ويوضح خصائصيا عن طريق جمع
المعمومات وتحميميا وتفسيرىا ،ومن ثم تطبيق النتائج في ضوئيا.
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 5.4مجتمع الدراسة:
أوال :فيما يتعمق بالدراسة التطبيقية :يتكون مجتمع الدراسة من التقارير المالية لشركة توزيع كيرباء
المحافظات الجنوبية لمسنوات .2015-2010
ثانياً :فيما يتعمق بالدراسة الميدانية :يتكون من كل من مدراء إدارات الرقابة ورؤساء األقسام
والمراقبين والمحاسبين حيث ثم استخدام اسموب الحصر الشامل ،فقام الباحث بتوزيع ( )62أستبانة
عمى كافة أفراد المجتمع ،ذات العالقة بموضوع البحث ،تم استرداد ( )60منيا ،أي ما يعادل
( )%96.8من إجمالي المجتمع ،عند فحص االستبيانات المستردة تبين أن الصالح منيا لمتحميل
فقط ( )57أستبانة ،أي ما نسبتو ( )%91.9من إجمالي المجتمع ،ىذا ما يعني اىتمام المجتمع

بالموضوع محل الدراسة.
5.5محاور الدراسة التطبيقية:
يتناول ىذا الجانب توصيفًا شامالً لمدراسة التطبيقية التي أجراىا الباحث لتحقيق أىداف الدراسة،
حيث يتضمن ىذا الفصل عمى عدة محاور:
المحور األول :يتعمق قياس متغيرات الدراسة ،من حيث مدى إفصاح الشركات محل الدراسة عن
ىذه البنود في تقاريرىا المالية.
المحور الثاني :يتعمق باإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة ،من أجل وصف متغيرات الدراسة
وصفاً يعبر عن واقع البيانات.
المحور الثالث :يتعمق باختبار التوزيع الطبيعي ،الذي ييدف لمتحقق من نوع األساليب
اإلحصائية اإلجراءات الواجب إتباعيا لمتعامل مع البيانات.
المحور الرابع :يتعمق باختبار فرضيات الدراسة من خالل اختبار  Tلعينتين مستقمتين.
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المحور األول :قياس متغيرات الدراسة:
قام الباحث في ىذا الفصل بقياس األداء المالي من خالل الرجوع إلى التقارير المالية لشركة توزيع
الكيرباء -المحافظات الجنوبية ،محتسب نسب ومؤشرات األداء المالي لمشركة خالل األعوام
الممتدة من  ،2015-2010و الجدير بالذكر أن مستوى األداء المالي متغير خالل السنوات محل
الدراسة ويعتقد الباحث أن ىذا االختالف الطبيعي يعود الى البيئة الداخمية والخارجية لمشركة،
والجداول التالية توضح األداء المالي لمشركة خالل السنوات 2015-2010

المحور الثاني :اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة:
جدول رقم ((2

اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة

أكبر

المتوسط

االنحراف

المتغير

أقل قيمة

قيمة

الحسابي

المعياري

0.4577

0.2027

نسب التداول

0.2838

0.7612

0.1997

نسب التداول السريع

0.2821

0.7512

0.4532

نسب النقدية

0.0149

0.2704

0.1193

0.0944

نسب الممكية

-0.3283

-0.0619

-0.2050

0.1143

نسب إجمالي العمميات الربحية

-0.3746

1.4210

0.0602

0.6754

معدل دوران األصول

0.1229

0.1912

0.1551

0.0287

معدل دوران األصول المتداولة

0.1268

0.2199

0.1774

0.0399

قبل البدء في تحميل البيانات ال بد من وصف متغيرات الدراسة وتوضيح معالميا الرئيسية ،وذلك

باستخدام أساليب التحميل الوصفي اإلحصائي األكثر شيوعاً وىي أقل وأكبر قيمة والوسط الحسابي

واالنحراف المعياري .والجدول رقم ( )1يوضح نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة ،في الفترة
(.)2010-2015
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المحور الثالث :اختبار التوزيع الطبيعي اختبار
كولمجروفسمرنوف ())1-Sample Kolmogorov-Smirnov
جدول رقم ()3

اختبار التوزيع الطبيعي
عنوان المحور

قيمة Z

مستوى

نسب التداول

.321

.053

نسب التداول السريع

.317

.059

نسب النقدية

.215

.200

نسب الممكية

.207

.200

نسب إجمالي العمميات الربحية

.319

.055

معدل دوران األصول

.193

.200

معدل دوران األصول المتداولة

.293

.118

الداللة

تم عرض اختبار كولمجروف-سمرنوف لمعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وىو اختبار
ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبار المعممية تشترط أن يكون توزيع البيانات

طبيعياً ،ويوضح الجدول رقم ( )2نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل متغير أكبر من

( )0.05وىذا يدل عمى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعممية

المحور الرابع :اختبار الفرضيات:
سنقوم باختبار الفرضيات من خالل اختبار  Tلعينتين مستقمتين لمعرفة إذا ما كان
ىناك فروق قبل وبعد فصل الرقابة وتبعيتيا إداريا لإلدارة العامة:
الفرضية الرئيسية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين األداء المالي لشركة توزيع الكيرباء
قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة ،ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
 -1ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين نسب السيولة لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية
الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.
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جدول رقم ()4
اختبار الفروق بين نسب السيولة لشركة
المتغير
نسب التداول
نسب التداول السريع
نسب النقدية

المتوسط

االنحراف

T

مستوى

عدد

قبل فصل الرقابة

3

0.5892

0.2203

2.022

.170

بعد فصل الرقابة

3

0.3262

0.0474

قبل فصل الرقابة

3

0.5825

0.2176

بعد فصل الرقابة

3

0.3240

0.0477

قبل فصل الرقابة

3

0.1746

0.1030

بعد فصل الرقابة

3

0.0640

0.0501

السنوات

2.011
1.672

الداللة

.171
.196



تم استخدام اختبار tلعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق بين نسب السيولة لشركة توزيع الكيرباء في
المحافظات الجنوبية قبل وبعد فصل الرقابة وتبعيتيا إداريا لإلدارة العامة ،ويتضح من الجدول ()3

أن قيمة مستوى الداللة لمتوسط نسب السيولة الثالث :نسبة التداول ،نسبة التداول السريع و نسبة

النقدية اكبر من ( ، )0.05ىذا ما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نسب السيولة
لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.
 -2ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين نسب المديونية لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد
تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.

جدول رقم ()5

اختبار الفروق بين نسب المديونية
المتغير
نسب الممكية

المتوسط

االنحراف

T

مستوى

عدد

قبل فصل الرقابة

3

-0.2595

0.0602

1.224-

.317

بعد فصل الرقابة

3

-0.1506

0.1419

السنوات

الداللة



تم استخدام اختبار  tلعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق بين نسب المديونية لشركة توزيع الكيرباء

في المحافظات الجنوبية قبل وبعد فصل الرقابة وتبعيتيا إداريا لإلدارة العامة ،ويتضح من الجدول
( )4أن قيمة مستوى الداللة لمتوسط نسبة الممكية أكبر من ( ،)0.05ىذا ما يعني عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين نسبة الممكية لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية

لإلدارة العامة.
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 -3ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين نسب الربحية لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية
الرقابة الداخمية لإلدارة العامة

جدول رقم ()6
اختبار الفروق بين نسب الربحية

المتغير
نسبة إجمالي العمميات الربحية

المتوسط

االنحراف

T

مستوى

عدد

قبل فصل الرقابة

3

-0.2882

0.0749

1.370-

.243

بعد فصل الرقابة

3

0.4086

0.8779

السنوات

الداللة

تم استخدام اختبار  tلعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق بين نسب السيولة لشركة توزيع الكيرباء في
المحافظات الجنوبية قبل وبعد فصل الرقابة وتبعيتيا إداريا لإلدارة العامة ،ويتضح من الجدول ()5
أن قيمة مستوى الداللة لمتوسط نسبة إجمالي العمميات الربحية أكبر من ( ،)0.05ىذا ما يعني
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نسب الربحية لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية
الرقابة الداخمية لإلدارة العامة



 -4ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين نسب النشاط لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية
الرقابة الداخمية لإلدارة العامة
جدول رقم ()7
اختبار الفروق بين نسب النشاط
المتغير

المتوسط

عدد

االنحراف

T

السنوات
قبل فصل
معدل دوران األصول

الرقابة
بعد فصل
الرقابة
قبل فصل

معدل دوران األصول

الرقابة

المتداولة

بعد فصل
الرقابة

مستوى
الداللة

0.1670

3

0.0217

3

0.1432

0.0340

3

0.2065

0.0116

3

0.1484

0.0363
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1.024

2.642

.373

.098

تم استخدام اختبار tلعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق بين نسب النشاط لشركة توزيع الكيرباء في
المحافظات الجنوبية قبل وبعد فصل الرقابة وتبعيتيا إداريا لإلدارة العامة.
ويتضح من الجدول ( )6أن قيمة مستوى الداللة لمتوسط نسبتي النشاط :معدل دوران األصول،
معدل دوران األصول المتداولة أكبر من ( ،)0.05ىذا ما يعني عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين نسب النشاط لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.
وفي ضوء ما سبق يقبل الباحث الفرض العدمي ويرفض الفرض البديل ،وبالتالي :ال يوجد
فروق ذات داللة إحصائية بين األداء المالي لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة
الداخمية لإلدارة العامة  ،وىذا يختمف مع دراسة (قسمية )2016 ،ويرجع الباحث ىذا االختالف
الختالف بيئة عمل شركة توزيع الكيرباء في المحافظات الجنوبية ،عن مؤسسة المطاحن الكبرى
لمجنوب وحدة أوماش  -بسكرة .ولمعرفة إذا ما كان سبب عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين األداء المالي لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة ،يرجع
لضعف وعجز وتراجع في أداء الرقابة أم يعود ألسباب أخرى منعت من تحسن األداء المالي
لشركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية ،ىذا التساؤل دفع الباحث إلعداد دراسة ميدانية،
ترتكز عمى االستبانة كأداة لمتعرف عمى دور الرقابة الداخمية في الشركة ،وتوزيعيا عمى العاممين
في األقسام ذات العالقة في الشركة .

 :5-7الدراسة الميدانية
أداة الدراسة الميدانية:
تم استخدام اإلستبانة كأداة رئيسية لمدراسة الميدانية حيث تم إعدادىا عمى النحو التالي:
 -1إعداد أستبانة أولية من أجل استخداميا في جمع البيانات والمعمومات.
-2عرض اإلستبانة عمى المشرف من أجل اختبار مدى ومالءمتيا لجمع البيانات.
-3تعديل اإلستبانة حسب ما يراه المشرف.
-4عرض اإلستبانة عمى المحكمين.
-5تعديل اإلستبانة بناء عمى أري المحكمين.
69

-6توزيع اإلستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة
حيث تكونت أستبانة الدراسة من قسمين رئيسيين تمثل القسم األول :بالبيانات الشخصية لممبحوث
التي تمثمت في (الجنس ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي ،التخصص العممي ،سنوات الخبرة).
في حين تمثل القسم الثاني :بمقياس الدراسة التي ييدف إلى "دور الرقابة الداخمية" ،وتكون ىذا
القسم من خمسة محاور عمى النحو اآلتي:
المحور األول :بيئة الرقابة
المحور الثاني :تقدير وتحديد المخاطر
المحاور الثالث :أنشطة الرقابة
المحور الرابع :المعمومات واالتصاالت
المحور الخامس :المراقبة والضبط

5.8األساليب اإلحصائية المستخدمة:
ولإلجابة عمى أسئمة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ( )SPSSفي إجراء
التحميالت اإلحصائية الالزمة لمدراسة.
 التك اررات والنسب المئوية (.)Frequencies & Percentages
 اختبار" "Tلمعينة الواحدة
 معامل ارتباط بيرسون (.)Pearson Correlation Coefficient
 معامل ألفا -كرونباخ ).(Cronbach's Alpha
 اختبار  Tلعينتين مستقمين.
 اختبار تحميل التباين.
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وقد تم استخدام درجة ثقة ( )%95في اختبار كل الفروض اإلحصائية لمدراسة ،بما يعني أن
احتمال الخطأ يساوي ( ،) %5وىي النسبة المناسبة لطبيعة الدراسة.
 -1توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:
الجدول رقم ( )1يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس ،حيث يتضح من خالل الجدول أن
) )%80.7من أفراد العينة ذكور ،بينما ) )%19.3من أفراد العينة إناث ،ويرجع الباحث أن الفرق
في النسبة يرجع إلي طبيعة عمل الرقابة من حيث األعمال الميدانية و المكتبية لذلك يري أن
سياسة التوظيف في إدارة الرقابة تراعي طبيعة العمل .
جدول رقم ()8
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكر

46

80.7

أنثى

11

19.3

المجموع

57

100%

 -2توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:
الجدول رقم (  ) 2يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي ،حيث يتضح من
خالل الجدول أن ) )%26.3من أفراد العينة محاسبين ،و ( )%12.3مراقبين ماليين ،بينما
))%40.4رؤساء أقسام ،في حين ( )%21.1من أفراد العينة مدراء دوائر فأعمى ،ويرى الباحث أن
( )%73.7من المبحوثين من المراقبين الماليين أو رؤساء أقسام فأعمى يضيف جودة لممعمومات .
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جدول رقم ()9
توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
مكان العمل

العدد

النسبة المئوية

محاسب

15

26.3

مراقب مالي

7

12.3

رئيس قسم

23

40.4

مدير دائرة فأعمى

12

21.1

المجموع

57

%100

 -3توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:
الجدول رقم (  ) 3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي ،حيث يتضح من
خالل الجدول أن ) )%77.2من أفراد العينة مؤىميم العممي بكالوريوس ،و ( )%17.5من أفراد
العينة من حممة الماجستير ،في حين أن ( )%5.3من أفراد العينة من حممة التخصصات األخرى،
في حين ال يوجد أي من المبحوثين من حممة الدكتوراه ،يرجع الباحث وجود ( )%77.2من أفراد
العينة من حممة درجة البكالوريوس ،مما يدل عمي أن أفراد العينة لدييم من الميارات العممية و
المينية  ،مما يعطي مصداقية و دقة لمبيانات المالية و إمكانية االعتماد عمييا
جدول رقم ()10
توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية

بكالوريوس

44

77.2

ماجستير

10

17.5

دكتوراه

0

0

أخرى

3

5.3

المجموع

57

%100
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 -4توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي:
الجدول رقم (  ) 4يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص العممي .حيث يتضح
من خالل الجدول أن ) )%71.9من أفراد العينة تخصصيم محاسبة ،بينما ( )%12.3من أفراد
العينة مختصين بإدارة األعمال ،و ( )%7.0من أفراد العينة من الميندسين ،في حين أن ()%8.8
من أفراد العينة من أصحاب التخصصات األخرى .ويرى الباحث بأن طبيعة عمل الرقابة الداخمية
يحتاج إلى تنوع في التخصصات حسب طبيعة العمل ،وىذا يدل عمي أن غالبية أفراد العينة لدييم
الدراية و المعرفة في مجال المحاسبة و اإلدارة.
جدول رقم ()11
توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية

محاسبة

41

71.9

إدارة أعمال

7

12.3

ىندسة

4

7.0

أخرى

5

8.8

المجموع

57

%100

 -5توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة:
الجدول رقم ( )5يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة .حيث يتضح من
خالل الجدول أن ) )%19.3من أفراد العينة تقل خبرتيم عن  5سنوات ،بينما ( )%21.1من
أفراد العينة تتراوح خبرتيم بين  6-10سنوات ،و ( )%28.1من أفراد العينة خبرتيم تتراوح ما بين
 11-15سنة ،في حين أن ( )%31.6من أفراد العينة تزيد خبرتيم عن  15سنة.ويرجع الباحث
ىذه النسب عمي أن أفراد العينة لدييم الخبرة العممية الكافية مما تعزز من التوصل إلي نتائج دقيقة
و أكثر موضوعية .
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جدول رقم ()12
توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية

 5سنوات أو أقل

11

19.3

 6-10سنوات

12

21.1

 11-15سنة

16

28.1

15سنة فأكثر

18

31.6

اإلجمالي

57

%100

 5.9تصحيح أداة الدراسة الميدانية (االستبانة):
صممت استبانة الدراسة تبعاً لممقياس الذي وضعو العالم ( )RensisLikertعام  1932م ،ويعرف
بمقياس ليكرت ( ،)Likert Scaleوفي ىذه الدراسة تم اعتماد المقياس الخماسي الذي يعطي
خمسة إجابات لكل فقرة من فقرات االستبانة ،حيث تعرض فقرات االستبانة عمى المبحوثين ومقابل
كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتيم عمييا ،وتُعطى فيو اإلجابات أوزاناً رقمية تمثل درجة
اإلجابة عمى الفقرة ،كما ىو موضح بالجدول التالي:
جدول رقم ()13
درجات مقياس ليكرت الخماسي

درجة
الموافقة
الدرجة

موافق بشدة

موافق

متوسطة

غير موافق

5

4

3

2
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غير موافق
بشدة
1

 5.10صدق أداة الدراسة:
ونعني بصدق أداة الدراسة ،أن األداة تقيس ما وضعت لقياسو ،وقد تم التأكد من صدق اإلستبانة
من خالل ما يمي:
-1الصدق الظاىري:
تم عرض استبانو عمى المحكمين من ذوي اختصاص ،من أجل التأكد من سالمة الصياغة المغوية
لالستبانة ،ووضوح تعميمات اإلستبانة ،وانتماء الفقرات لمحاور اإلستبانة ،ومدى صالحية ىذه
األداة لقياس األىداف المرتبطة بيذه الدراسة ،وكذلك مدى ومالءمتيا ألغراض الدراسة ،وقد
استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين ،وبذلك تم التأكد من صدق اإلستبانة من وجية نظر
المحكمين ،الموضح أسمائيم في الممحق رقم ()2
-2صدق المقياس:
أ-صدق االتساق الداخمي:
يقصد باالتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المحور الذي تنتمي إليو ىذه
الفقرة ،ولمتحقق من مدى صدق االتساق الداخمي تم حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة
لمكمية لممحور التي تنتمي إليو ،وذلك بيدف التحقق من مدى صدق اإلستبانة ،وفيما يمي عرض
لنتائج التحقق من صدق االتساق الداخمي لمحاور اإلستبانة:
أوال :الصدق الداخمي لفقرات المحور األول( :بيئة الرقابة)
جدول رقم ( )7يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول وبين الدرجة الكمية
لممحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05وبذلك فقرات
المحور األول (بيئة الرقابة) صادقة لما وضعت لقياسو.
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جدول رقم ()14
الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات محور (بيئة الرقابة) والدرجة الكمية لممحور
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

بيئة الرقابة في الشركة تمزم العاممين بالنزاىة والقيم األخالقية.

**0.816

0.000

2

بيئة الرقابة في الشركة تمزم العاممين بالمعرفة المتخصصة في مجال المحاسبة

**0.637

0.000

3

تعود البيئة الرقابية باإليجاب عمى السياسات المتعمقة بالموارد البشرية داخل الشركة.

**0.757

0.000

4

توضح البيئة الرقابية حدود الصالحيات والمسؤوليات داخل الشركة.

**0.705

0.000

5

التبعية اإلدارية إلدارة الرقابة الداخمية ساىمت في تعزيز عمل الرقابة داخل الشركة.

**0.667

0.000

6

يوجد في الشركة دليل إجراءات لمعمل واضح ومكتوب يضبط العمل.

**0.726

0.000

7

منح العاممين في دوائر الرقابة الداخمية صالحيات واسعة ألداء أعماليم.

**0.715

0.000

**0.553

0.000

**0.539

0.000

الرقم

8

9

الفقرة

يوجد في الشركة ىيكل تنظيمي واضح يتالئم مع طبيعة وحجم العمل ويحدد الواجبات
والمسئوليات المنوطة باألفراد بشكل واضح.
تحرص اإلدارة عمي توافر الكفاءة و المينية و األمانة عند اختيار العاممين في الشركة
.

ثانياً :الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني( :تقدير وتحديد المخاطر)
جدول رقم ( )8يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني وبين الدرجة الكمية
لممحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05وبذلك فقرات
المحور الثاني (تقدير و تحديد المخاطر ) صادقة لما وضعت لقياسو.
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جدول رقم ()15
الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات محور (تقدير وتحديد المخاطر) والدرجة الكمية لممحور
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

تقوم إدارة الرقابة بتقييم األخطار كجزء من تصميم وتشغيل الرقابة الداخمية **0.774

0.000

الرقم
1

الفقرة

لتقميل األخطاء والمخالفات.

2

تقوم الرقابة الداخمية بتحديد وتحميل المخاطر المتعمقة بالبيانات المالية بما **0.793

0.000

يساعد العاممين في الشركة في إنجاز عمميم.

3

تعتمد الرقابة الداخمية عمى الوسائل التقنية في عممية تقييم المخاطر

**0.757

0.000

4

ترتب الرقابة الداخمية أىداف المخاطر حسب درجة الخطورة وأولياتيا في **0.817

0.000

مواجيتيا.

5

الرقابة الداخمية لدييا القدرة واإلدراك لمواجية المخاطر التي تؤثر عمى تحقيق

**0.674

0.000

األىداف.

6

يتمتع الموظفون بالكفاءة والميارة الالزمة سواء لتقييم أو وضع اإلجراءات **0.658

0.000

الالزمة لمواجية المخاطر.

ثالثاً :الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث(:أنشطة الرقابة)
جدول رقم ( )9يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث وبين الدرجة الكمية
لممحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ، )0.05وبذلك فقرات
المحور الثالث(أنشطة الرقابة ) صادقة لما وضعت لقياسو.
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جدول رقم ()16
الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات محور (أنشطة الرقابة) والدرجة الكمية لممحور
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

تسيم أنشطة الرقابة في الفصل المالئم بين الواجبات والمسئوليات

**0.661

0.000

2

تساعد أنشطة الرقابة في انجاز العمميات المالية واألنشطة بشكل مالئم

**0.775

0.000

**0.776

0.000

4

تساىم تقارير الرقابة الداخمية الدورية في نجاح إجراءات الرقابة

**0.776

0.000

5

يساىم أداء عممية الرقابة الداخمية في تقييم األداء المالي واإلداري

**0.785

0.000

**0.574

0.000

**0.682

0.000

**0.661

0.000

الرقم

3

6
7
8

الفقرة

تمكن أنشطة الرقابة في الحصول عمى المستندات والسجالت المالئمة إلتمام
عممية الرقابة.

تقوم دائرة الرقابية بإجراءات تعمل عمى توفير الحماية المادية وااللكترونية
ألصول المنشأة.
تقوم الرقابة الداخمية بتدقيق جميع العمميات واألنشطة المتعمقة بالشركة
يتوفر لدى العاممين في دائرة الرقابة الداخمية الفيم الكافي لعمل البرامج
الحاسوبية واجراءات الرقابة اإللكترونية المطمقة.

رابعاً :الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع(:المعمومات واالتصاالت)
جدول رقم ( )10يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع وبين الدرجة الكمية
لممحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ، )0.05وبذلك فقرات
المحور الرابع ( المعمومات و االتصاالت) صادقة لما وضعت لقياسو.
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جدول رقم ()17
الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات محور (المعمومات واالتصاالت) والدرجة الكمية لممحور
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

تحديد المعمومات الخاصة ببيئة الرقابة الداخمية ورفع التقارير الخاصة بيا.

**0.678

0.000

2

يوجد لدي الشركة نظام اتصال فعال يضمن لمعاممين فيم كافة السياسات **0.789

0.000

الفقرة

الرقم

واإلجراءات المتعمقة بنظام الرقابة الداخمية.

3

يوجد اتصال مباشر بين أدارة الرقابة الداخمية واإلدارة العامة.

**0.642

0.000

4

يوجد إلية لدراسة اقتراحات الموظفين فيما يتعمق بالرقابة.

**0.776

0.000

5

توفر وسائل اتصال مناسبة مع دائرة الرقابة في الشركة.

**0.703

0.000

6

ىناك آلية متبعة من قبل الرقابة الداخمية لتزويد المدراء بالمعمومات الالزمة

**0.835

0.000

ليم.
7

يتم إعداد تقارير دورية تتضمن مجموعة مالحظات التي تبرز من خالل

**0.702

0.000

عمميات الرقابة ورفعيا إلى الجيات المختصة متضمنة المقترحات والتوصيات
الالزمة بشأنيا.

8

تتيح األنظمة المستخدمة في الشركة المعمومات في الوقت المناسب

**0.730

0.000

خامساً :الصدق الداخمي لفقرات المحور الخامس(:المراقبة والضبط)
جدول رقم ( )11يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس وبين الدرجة
الكمية لممحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05وبذلك
فقرات المحور الخامس (المراقبة والضبط) صادقة لما وضعت لقياسو.
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جدول رقم ()18
الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات محور (المراقبة والضبط) والدرجة الكمية لممحور
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

**0.746

0.000

**0.699

0.000

**0.876

0.000

4

تساىم تقارير الرقابة الداخمية في تحسين إجراءات الرقابة الداخمية

**0.792

0.000

5

تستخدم نتائج تقارير الرقابة في معالجة القصور وتطوير العمل

**0.765

0.000

6

تؤخذ نتائج تقارير الرقابة بعين االعتبار عند إجراءات التنقالت بين العاممين

**0.707

0.000

الرقم
1
2

3

الفقرة
يتم تقييم مدي فعالية نظام الرقابة الداخمية في الشركة
يتمتع العاممين في الرقابة الداخمية بالصالحيات التي تمكنيم من الوصول
إلى كافة السجالت والدفاتر
يتوافر لدي العاممين في الرقابة الداخمية لمشركة بالخبرات والمؤىالت
المناسبة لعمميم

الصدق البنائي لمحاور اإلستبانة:
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد األداة

الوصول إلييا ،ويظير مدى ارتباط كل محور من محاور الدراسة بالدرجة الكمية لممحاور .وجدول
رقم ( )12يبين معامالت االرتباط بين كل محور من المحاور الخمسة األولى والمعدل الكمي لدور

الرقابة الداخمية ويالحظ من الجدول رقم ( )12أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة

( ،)0.05وأن معامالت االرتباط تتراوح بين ( )0.922-0.820وبذلك محاور المتغير المستقل
صادقة لما وضعت لقياسو.
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جدول رقم ()19
الصدق الداخمي بين كل محور من محاور متغير (دور الرقابة) والدرجة الكمية لممحور
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة
0.000

الرقم

المحور

1

بيئة الرقابة

**0.872

2

تقدير وتحديد المخاطر

**0.820

0.000

3

أنشطة الرقابة

**0.922

0.000

4

المعمومات واالتصاالت

**0.889

0.000

5

المراقبة والضبط

**0.850

0.000

5.11ثبات أداة الدراسةReliability:
ىناك العديد من الطرق التي يمكن من خالليا قياس ثبات أداة الدراسة وذلك لمتأكد من مدى
صالحية ىذه األداة لقياس ما وضعت لقياسيو ،وفي ىذه الدراسة تم استخدام كل من طريقة ألفا
كرونباخ  Cronbach's Alphaوطريقة التجزئة النصفية Coefficient Split _Halfلحساب
الثبات في البيانات .والجدول رقم ( )13يبين ثبات أداة الدراسة بكال الطريقتين.
حيث يتضح من الجدول أن معامالت الثبات بالطريقتين لجميع المحاور كانت مرتفعة  ،فجاء
معامل الثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة ما بين ( )0.876-0.841في حين معامل ألفا
كرونباخ لالستبانة ككل بمغ ( )0.957أما بالنسبة لمثبات بطريقة التجزئة النصفية فقد جاء
معامل االرتباط بعد التعديل لمحاور المتغير المستقل ما بين ( ،)0.879-0.768في حين
معامل االرتباط بعد التعديل لممتغير التابع بمغ ( )0.908وبالتالي فإن أداة الدراسة تتمتع بالقدر
الكافي من الثبات ،مما يؤىميا لتحقيق أىداف الدراسة بالشكل الجيد.
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جدول رقم ()20
ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية.
الثبات بطرٌقة ألفا
كرونباخ
معامل
معاملارتباط معاملاالرتباط
عدد
ألفا
بعدالتعديل
قبلالتعديل
الفقرات
كرونباخ
الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة

البٌان
المحور األول :بيئة الرقابة

9

0.850

المحور الثاني :تقدير وتحديد المخاطر

6

0.841

المحور الثالث :أنشطة الرقابة

8

0.853

المحور الرابع :المعمومات واالتصاالت

8

0.876

لمحور الخامس :المراقبة والضبط

6

0.857

الدرجة الكمية لالستبانة

37

0.957

0.652

0.779

0.674

0.804

0.624

0.768

0.787

0.879

0.674

0.804

0.832

0.908


معادلةسبيرمانبراونالمعدلة=(2ر/ر )0+
بعد تأكد الباحث من صدق وثبات أداة الدراسة ىذا األمر يجعمو مطمئن تجاه صحتيا وصالحيتيا
لمتحميل ،ويعتقد الباحث أن صدق وثبات أداة الدراسة مؤشر ايجابي تجاه إمكانية االعتماد عمى
النتائج التي توصمت إلييا االستبانة.

5.12تحميل محاور االستبيان:
ولقد تم التحقق من استجابات المبحوثين عمى محاور اإلستبانة ،وذلك من اجل اختبار الفرضية
الرئيسية األولى لمدراسة الميدانية ،والتي تنص عمى :يوجد دور لمرقابة الداخمية في شركة توزيع
الكيرباء – المحافظات الجنوبية ،عند مستوى دال إحصائيا ،وما يتفرع عنيا من فرضيات ،قد
قمنا بذلك من خالل استخدام اختبار "  " Tلمعينة الواحدة ،كما ىو مبين:
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المحور األول :بيئة الرقابة الداخمية
الجدول رقم ()21
اختبار المحور األول

الرقم

1

2

3

4

5

6

7

الفقرات
بيئة الرقابة في الشركة تمزم العاممين بالنزاىة والقيم
األخالقية.
بيئة الرقابة في الشركة تمزم العاممين بالمعرفة
المتخصصة في مجال المحاسبة
تعود البيئة الرقابية باإليجاب عمى السياسات المتعمقة
بالموارد البشرية داخل الشركة.
توضح البيئة الرقابية حدود الصالحيات والمسؤوليات
داخل الشركة.
التبعية اإلدارية إلدارة الرقابة الداخمية ساىمت في تعزيز
عمل الرقابة داخل الشركة.
يوجد في الشركة دليل إجراءات لمعمل واضح ومكتوب
يضبط العمل.
منح العاممين في دوائر الرقابة الداخمية صالحيات
واسعة ألداء أعماليم.

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

قيمة t

مستوى
الداللة

الترتيب

3.9474

.69233

78.95

10.331

.000

1

3.7895

.74969

75.79

7.951

.000

5

3.7368

.69504

74.74

8.004

.000

7

3.9474

.74213

78.95

9.638

.000

1

3.9474

.87466

78.95

8.177

.000

1

3.3684

.83733

67.37

3.322

.002

9

3.8246

.82641

76.49

7.533

.000

4

يوجد في الشركة ىيكل تنظيمي واضح يتالئم مع طبيعة

8

وحجم العمل ويحدد الواجبات والمسئوليات المنوطة

3.6491

.85547

72.98

5.729

.000

8

باألفراد بشكل واضح.

9

تحرص اإلدارة عمى توافر الكفاءة والمينية واألمانة عند
اختيار العاممين في الشركة.

متوسط إجابات المحور األول

3.7719

.73235

75.44

7.958

.000

3.7758

.52683

75.52

11.118

.000
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6

الختبار الفرضية الفرعية األولى ،تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة من جدول رقم
(، )15والذي يبين آلراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور األول (بيئة الرقابة) :
فقد جاء كل من الفقرات ( )1و ( )4و ( )5متساويات من حيث الوزن النسبي ومستوى الداللة،
حيث جاء بأعمى وزن نسبي ( )%78.95وىي أكبر من ( ،)% 60والقيمة االحتمالية تساوي
( )0.000وىي أقل من ) ،)0.05مما يدلل عمى أن " شركة تيتم بدرجة كبيرة عمي نزاىة و القيم
األخالقية لدي العاممين  ،و تحديد صالحيات و المسئوليات داخل الشركة  ،و أشارت أيضا إلي
دور التبعية اإلدارية إلدارة الرقابة الداخمية  ،التي ساىمت في تعزيز عمل الرقابة الداخمية داخل
الشركة .
أما الفقرة رقم ( )6جاءت بأقل وزن نسبي ( )%67.37وىي أكبر من ( ،)%60والقيمة االحتمالية
تساوي ) )0.002وىي أقل من ) ،)0.05مما يدلل عمى أن شركة يوجد لدييا دليل إجراءات
لمعمل واضح و مكتوب يضبط العمل .
أما بالنسبة لممحور ككل فقد جاء بوزن نسبي ( )%75.52وىي أكبر من ( ،)%60والقيمة
االحتمالية تساوي ))0.000وىي أقل من ) ،)0.05وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض
البديل الذي ينص عمى  :يوجد دور لبيئة الرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات
الجنوبية عند مستوى دال إحصائيا  ،ويري الباحث بأن ارتفاع النتائج في المحور الخاص بالبيئة
الرقابة الداخمية أن وجود عناصر رقابة داخمية جيدة يؤدي بالضرورة إلي تحسن الخصائص النوعية
لمبيانات و المعمومات المالية التي تساعد اإلدارة عمي ترشيد و دعم ق ارراتيا  ،و تتفق ىذه الدراسة
مع دراسة ( السامرائي  ، )2016،وجود ىياكل رقابة داخمية جيدة و مقبولة  ،و تتفق أيضا مع
دراسة ( عياش . ) 2014 ،
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المحور الثاني :تقدير وتحديد المخاطر
الجدول رقم ()22
الفق ارت

الترتيب

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

قيمة t

مستوى

الترتيب

الداللة

تقوم إدارة الرقابة بتقييم األخطار كجزء

1

من تصميم وتشغيل الرقابة الداخمية

.82071

3.5965

71.93

5.487

.000

2

لتقميل األخطاء والمخالفات.
تقوم الرقابة الداخمية بتحديد وتحميل

2

المخاطر المتعمقة بالبيانات المالية بما
يساعد العاممين في الشركة في إنجاز

.77960

3.5614

71.23

5.437

.000

4

عمميم.

3

تعتمد الرقابة الداخمية عمى الوسائل
التقنية في عممية تقييم المخاطر

.70755

3.5614

71.23

5.990

.000

4

ترتب الرقابة الداخمية أىداف المخاطر

4

حسب درجة الخطورة وأولياتيا في

.85547

3.3509

67.02

3.097

.003

6

مواجيتيا.
الرقابة الداخمية لدييا القدرة واإلدراك

5

لمواجية المخاطر التي تؤثر عمى تحقيق

.73064

3.5789

71.58

5.982

.000

3

األىداف.
يتمتع الموظفون بالكفاءة والميارة الالزمة

6

سواء لتقييم أو وضع اإلجراءات الالزمة

.70088

3.7193

74.39

7.748

.000

لمواجية المخاطر

متوسط إجابات المحور الثاني

.57358

3.5614
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71.23

7.389

.000

1

تحميل فقرات المحور الثاني
الختبار الفرضية الفرعية الثانية ،تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة من جدول رقم
( ،)15والذي يبين آلراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني (تقدير وتحديد المخاطر):
فقد جاءت الفقرة رقم ( )6بأعمى وزن نسبي ( )%74.39وىي أكبر من ( ،)% 60والقيمة
االحتمالية تساوي ) )0.000وىي أقل من ) ،)0.05مما يدلل عمى أن الموظفين لدييم القدرة و
الكفاءة و الميارة الالزمة لتقييم ووضع اإلجراءات الالزمة لمواجية المخاطر .
أما الفقرة رقم ( )4جاءت بأقل وزن نسبي ( )%67.02وىي أكبر من ( ،)% 60والقيمة االحتمالية
تساوي ) )0.003وىي أقل من ) ،)0.05مما يدلل عمى لمرقابة الداخمية في الشركة لدييا
المقدرة عمي ترتيب أىداف المخاطر حسب درجة الخطورة و أولياتيا بنسبة جيدة .
أما بالنسبة لممحور ككل فقد جاء بوزن نسبي ( )%71.23وىي أكبر من ( ،)%60والقيمة
االحتمالية تساوي ) )0.000وىي أقل من ) ، )0.05وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل
الفرض البديل الذي ينص عمى  :يوجد دور لتقدير وتحديد المخاطر في شركة توزيع الكيرباء –
المحافظات الجنوبية  ،عند مستوى دال إحصائيا ،يعزو بأن تقميل المخاطر و التكاليف يساعد
عمي تحقيق أىداف المؤسسة و يؤدي إلي تحسين األداء المالي لممؤسسة و تقميل حدوث األخطاء
و اكتشافيا في الوقت المناسب  ،و تتفق ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (عبد اهلل  ،كريم )2017،
.و تتفق أيضا مع دراسة ( عياش . )2014 ،
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المحور الثالث :أنشطة الرقاب
الجدول رقم ()23
تحميل فقرات المحور الثالث
الرقم

1

2

3

4

5

6

7

الفقرات

تسيم أنشطة الرقابة في الفصل المالئم بين
الواجبات والمسئوليات
تساعد أنشطة الرقابة في انجاز العمميات المالية
واألنشطة بشكل مالئم
تمكن أنشطة الرقابة في الحصول عمى المستندات
والسجالت المالئمة إلتمام عممية الرقابة.
تساىم تقارير الرقابة الداخمية الدورية في نجاح
إجراءات الرقابة
يساىم أداء عممية الرقابة الداخمية في تقييم
األداء المالي واإلداري
تقوم دائرة الرقابية بإجراءات تعمل عمى توفير
الحماية المادية وااللكترونية ألصول المنشأة.
تقوم الرقابة الداخمية بتدقيق جميع العمميات
واألنشطة المتعمقة بالشركة.

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

قيمة t

مستوى

الترتيب

الداللة

3.8070

.71810

76.14

8.485

.000

5

3.9649

.75510

79.30

9.648

.000

3

3.9825

.76745

79.65

9.665

.000

2

4.0351

.68046

80.70

11.484

.000

1

3.8246

.68460

76.49

9.093

.000

4

3.5439

.86747

70.88

4.733

.000

8

3.6316

.85840

72.63

5.555

.000

7

يتوفر لدى العاممين في دائرة الرقابة الداخمية

8

الفيم الكافي لعمل البرامج الحاسوبية واجراءات

3.7368

.89695

74.74

6.202

.000

الرقابة اإللكترونية المطمقة.

متوسط إجابات المحور الثالث

3.8158
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.54951

76.32

11.208

.000

6

الختبار الفرضية الفرعية الثالثة ،تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة من جدول رقم
( ،)15والذي يبين آلراء أفراد عينة الدراسة في فق ارت المحور الثالث (أنشطة الرقابة):
فقد جاءت الفقرة رقم ( )4بأعمى وزن نسبي ( )%80.70وىي أكبر من ( ،)%60والقيمة
االحتمالية تساوي ) )0.000وىي أقل من ) ،)0.05مما يدلل عمى أن تقارير الرقابة الداخمية
الدورية تساىم في نجاح إجراءات الرقابة .
أما الفقرة رقم ( )6جاءت بأقل وزن نسبي ( )%70.88وىي أكبر من ( ،)%60والقيمة االحتمالية
تساوي ) )0.000وىي أقل من ) ،)0.05مما يدلل عمى أن إدارة الرقابة الداخمية ليا دور فعال
تعمل من خاللو عمي توفير الحماية المادية و اإللكترونية ألصول الشركة .
أما بالنسبة لممحور ككل فقد جاء بوزن نسبي ( )%76.32وىي أكبر من ( ،)%60والقيمة
االحتمالية تساوي ) )0.000وىي أقل من ) ،)0.05وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل
الفرض البديل الذي ينص عمى :

يوجد دور ألنشطة الرقابة في شركة توزيع الكيرباء –

المحافظات الجنوبية  ،عند مستوى دال إحصائيا ،يعزو ذلك إلي الفصل المالئم بين الواجبات و
المسئوليات  ،و مساعدة أنظمة الرقابة في إنجاز العمميات المالية بشكل مالئم  ،و قيام الرقابة
الداخمية بتدقيق جميع العمميات المالية المتعمقة بالشركة  ،و لقد اتفقت الدراسة مع دراسة ( عبد
اهلل  ،كريم  )2017 ،و لقد اختمف الد ارسة مع دراسة (المدلل )2003 ،وذلك بتدخل اإلدارة في
أعمال الرقابة الداخمية و التأثير عمييا .
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المحور الرابع :المعمومات واالتصاالت
الجدول رقم ()24
تحميل فقرات المحور الرابع
الرقم

1

الفقرات

تحديد المعمومات الخاصة ببيئة الرقابة

الداخمية ورفع التقارير الخاصة بيا.

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

3.9474

.61007

78.95

قيمة t

مستوى

الترتيب

الداللة
11.724

.000

3

يوجد لدي الشركة نظام اتصال فعال يضمن

2

لمعاممين فيم كافة السياسات واإلجراءات

3.7193

.77354

74.39

7.020

.000

6

المتعمقة بنظام الرقابة الداخمية.

3

4

5

6

يوجد اتصال مباشر بين إدارة الرقابة الداخمية
واإلدارة العامة.
يوجد إلية لدراسة اقتراحات الموظفين فيما
يتعمق بالرقابة.
توفر وسائل اتصال مناسبة مع دائرة الرقابة

في الشركة.
ىناك آلية متبعة من قبل الرقابة الداخمية

لتزويد المدراء بالمعمومات الالزمة ليم.

4.1053

.74843

82.11

11.149

.000

1

3.3509

.89625

67.02

2.956

.005

8

3.8246

.80451

76.49

7.738

.000

4

3.8246

.86855

76.49

7.167

.000

4

يتم إعداد تقارير دورية تتضمن مجموعة

7

مالحظات التي تبرز من خالل عمميات الرقابة
ورفعيا إلى الجيات المختصة متضمنة

4.0702

.72849

81.40

11.091

.000

2

المقترحات والتوصيات الالزمة بشأنيا.

8

تتيح

األنظمة

المستخدمة

في

الشركة

المعمومات في الوقت المناسب.

متوسط إجابات المحور الرابع

3.5789

.80061

71.58

5.460

.000

3.8026

.57328

76.05

10.570

.000
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7

الختبار الفرضية الفرعية الرابعة ،تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة من جدول
رقم( ،)15والذي يبين آلراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع (المعمومات واالتصاالت):
فقد جاءت الفقرة رقم ( )3بأعمى وزن نسبي ( )%82.11وىي أكبر من ( ،)% 60والقيمة

االحتمالية تساوي ) )0.000وىي أقل من ) ،)0.05مما يدلل عمى أنو يوجد اتصال قوي بين
اإلدارة العامة و إدارة الرقابة الداخمية مما يساعد في تسييل ميام الرقابة و استفادة اإلدارة العامة

من تقارير الرقابة الداخمية في اتخاذ الق اررات في الوقت المناسب مما يساعد عمي تحسين األداء

المالي لمشركة .

أما الفقرة رقم ( )6جاءت بأقل وزن نسبي ( )%67.02وىي أكبر من ( ،)% 60والقيمة االحتمالية
تساوي ) )0.005وىي أقل من ) ،)0.05وىذا يدل عمي أن ىناك طرق ووسائل لمرقابة
الداخمية  ،من خالليا يتم تزويد اإلدارة العامة بالمعمومات األزمة  ،و ضرورية أول بأول مما يساىم

في أتحاذ الق اررات بشكل دقيق ،و منيا التقارير و االجتماعات لتوضيح المخاطر .

أما بالنسبة لممحور ككل فقد جاء بوزن نسبي ( )%76.05وىي أكبر من ( ،)%60والقيمة
االحتمالية تساوي

))0.000وىي أقل من

) ،)0.05وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل

الفرض البديل الذي ينص عمى  :يوجد دور لممعمومات واالتصاالت في شركة توزيع الكيرباء –
المحافظات الجنوبية  ،عند مستوى دال إحصائيا ،يعزو الباحث ذلك إلي إدراك شركة توزيع
الكيرباء خطورة و أىمية المعمومات في اتخاذ الق اررات في عمل المؤسسة  ،وىو قيام شركة توزيع
الكيرباء بتوفير جميع الوسائل التقنية و التكنولوجيا من أجل تحسين دور الرقابة الداخمية ،و إبراز
المعمومات بصورة تخدم اإلدارة في اتخاذ الق اررات و المحافظة عمي أصول الشركة ،و ىذا ما
اتفقت بو مع دراسة (حمدان  ، )2014،كما و اتفقت مع دراسة ( عواد  )2012،و دراسة (
مقداد . )2010 ،
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المحور الخامس :المراقبة والضبط
الجدول رقم ()25
تحميل فقرات المحور الخامس
الرقم

1

الفقرات

يتم تقييم مدي فعالية نظام الرقابة
الداخمية في الشركة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

3.4211

.84404

68.42

قيمة t

مستوى

الترتيب

الداللة
3.766

.000

5

يتمتع العاممين في الرقابة الداخمية

2

بالصالحيات التي تمكنيم من الوصول

.83283

3.9474

78.95

8.588

.000

2

إلى كافة السجالت والدفاتر.
يتوافر لدي العاممين في الرقابة الداخمية

3

لمشركة بالخبرات والمؤىالت المناسبة

.92717

3.8772

77.54

7.143

.000

3

لعمميم.

4

5

6

تساىم تقارير الرقابة الداخمية في تحسين
إجراءات الرقابة الداخمية.
تستخدم نتائج تقارير الرقابة في معالجة
القصور وتطوير العمل.
تؤخذ نتائج تقارير الرقابة بعين االعتبار
عند إجراءات التنقالت بين العاممين.

متوسط إجابات المحور الخامس

4.0175

.76745

80.35

10.010

.000

1

3.8070

.81149

76.14

7.508

.000

4

3.2456

.91184

64.91

2.034

.047

6

3.7193

.64945

74.39

8.362

.000
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الختبار الفرضية الفرعية الخامس ،تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة من جدول
رقم ( ،)15والذي يبين آلراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع (المراقبة والضبط):
فقد جاءت الفقرة رقم ( )4بأعمى وزن نسبي ( )%80.35وىي أكبر من ( ،)%60والقيمة
االحتمالية تساوي ) )0.000وىي أقل من ) ،)0.05مما يدلل عمي أن لمتقارير الرقابة الداخمية
دور جوىري في تحسين إجراءات الرقابة الداخمية في الشركة .
أما الفقرة رقم ( )6جاءت بأقل وزن نسبي ( )%64.91وىي أكبر من ( ،)%60والقيمة االحتمالية
تساوي ) )0.047وىي أقل من ) ،)0.05مما يدلل عمي أن شركة قد تأخذ بنتائج التقارير
الصادرة من الرقابة الداخمية  ،حول العاممين في عمميات التنقل بن األقسام و اإلدارات  ،و الذي
يكون لو دور في معالجة القصور لدي بعض العاممين في الشركة .
أما بالنسبة لممحور ككل فقد جاء بوزن نسبي ( )%76.39وىي أكبر من ( ،)%60والقيمة
االحتمالية تساوي ) )0.000وىي أقل من ) ،)0.05وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل
الفرض البديل الذي ينص عمى  :يوجد دور لممراقبة والضبط في شركة توزيع الكيرباء –
المحافظات الجنوبية  ،عند مستوى دال إحصائيا ،يعزو ذلك إلي فعالية نظام الرقابة الداخمية في
الشركة  ،و استخدام نتائج التقارير في معالجة القصور و تطوير العمل ،و تمتع العاممين في إدارة
الرقابة الداخمية بالصالحيات الممنوحة لدييم من اإلدارة العامة في الوصول إلي كافة السجالت ،
التي تعزز من دقة التقارير المستندة من واقع السجالت و التي تساىم في إبراز صورة واضحة
لإلدارة العامة من خالليا تستطيع اتخاذ الق اررات التي تساىم في تحسين األداء المالي لمشركة ،ولقد
اتفقت الدراسة مع دراسة ( )ISACA, 2005ودراسة (المدلل . )2003،
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تحميل محاور االستبيان:

الجدول رقم ()26

تحميل محاور االستبيان
الرقم

المحور

1

بيئة الرقابة

2
3
4
5

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

قيمة t

الترتيب

3.7758

.52683

75.52

11.118

3

3.5614

.57358

71.23

7.389

5

3.8158

.54951

76.32

11.208

1

3.8026

.57328

76.05

10.570

2

المراقبة والضبط

3.7193

.64945

74.39

8.362

4

متوسط اإلستبانة

3.7463

.49717

74.93

11.333

تقدير وتحديد
المخاطر

أنشطة الرقابة
المعمومات

واالتصاالت

يتضح من الجدول رقم ( ، )20أن المحور رقم ( )3والذي ينص عمى :أنشطة الرقابة ،جاء
بأعمى تقدير بوزن نسبي( ، )%76.32وجاء المحور رقم ( )2والذي ينص عمى :تقدير وتحديد
المخاطر ،بأقل محور بوزن نسبي ( ، )%71.23وعمى صعيد اإلستبانة ككل فقد جاءت بوزن
نسبي ( )%74.93وىي نسبة تعني الموافقة

5.13اختبار الفروق:
الختبار الفرضية الرئيسية الثانية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 α≥0.05بين آراء المبحوثين حول وجود دور لمرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات
الجنوبية :تعزى لممتغيرات الشخصية التالية( :الجنس ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي،
التخصص العممي ،سنوات الخبرة).
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أوال :قام الباحث بإجراء اختبار  tلعينتين مستقمتين الختبار الفروق وفق لكل من:
 -1الجنس
جدول رقم ()27
اختبار Tالختبار الفروق بين الجنسين
البيان
بيئة الرقابة.

تقدير وتحديد المخاطر.

أنشطة الرقابة

المعمومات واالتصاالت.

المراقبة والضبط
دور الرقابة

المتوسط

االنحراف

T

مستوى الداللة

الجنس العدد
ذكر

46

3.7464

.54113

.947-

.357

أنثى

11

3.8990

.46469

ذكر

46

3.5362

.57619

أنثى

11

3.6667

.57735

ذكر

46

3.8043

.57654

أنثى

11

3.8636

.43823

ذكر

46

3.7500

.58095

أنثى

11

4.0227

.50565

ذكر

46

3.7065

.67785

أنثى

11

3.7727

.53889

ذكر

46

3.7192

.50584

أنثى

11

3.8600

.46386

.673-

.377-

1.560-

.347-

.888

.511

.710

.137

.732

.387

-1

تم استخدام اختبار  tلعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق بين إجابات المبحوثين حول تقديرات أفراد العينة

تبعاً لمتغير الجنس ويتضح من الجدول ( )22أن قيمة مستوى الداللة لمتوسط إجابات المبحوثين عمى

محاور الرقابة وكذلك لمتوسط إجابات المبحوثين عمى دور الرقابة ككل اكبر من ( ، )0.05ىذا ما يعني
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول وجود دور لمرقابة في شركة توزيع

الكيرباء – المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير( الجنس ).
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ويعتقد الباحث عدم وجود فروق بين كال الجنسين ناتج عن طبيعة العمل ،حيث أن بيئة العمل
واحدة ،ولدييم إطالع متقارب إلى حد كبير عمى طبيعة أعمال الرقابة الداخمية.
ثانياً :قام الباحث بإجراء اختبار التباين األحادي الختبار الفروق وفق لكل من:
 -1المسمى الوظيفي:
جدول رقم ()28
اختبار الفروق وفق لمتغير المسمى الوظيفي
المحور

المحور األول :بيئة
الرقابة
المحور الثاني :تقدير
وتحديد المخاطر
المحور الثالث :أنشطة
الرقابة

المحور الرابع:
المعمومات واالتصاالت

المحور الخامس:
المراقبة والضبط

دور الرقابة

مصدر التباين

مجموع

درجة

المربعات

الحرية

بين المجموعات

.249

3

.083

داخل المجموعات

15.294

53

.289

المجموع

15.543

56

بين المجموعات

.332

3

.111

داخل المجموعات

18.092

53

.341

المجموع

18.424

56

بين المجموعات

.313

3

.104

داخل المجموعات

16.597

53

.313

المجموع

16.910

56

بين المجموعات

.452

3

.151

داخل المجموعات

17.952

53

.339

المجموع

18.405

56

بين المجموعات

.362

3

.121

داخل المجموعات

23.258

53

.439

المجموع

23.620

56

بين المجموعات

.230

3

.077

داخل المجموعات

13.611

53

.257

المجموع

13.842

56
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متوسطات

قيمة F

مستوى

النتيجة

الداللة
.287

.324

.333

.445

.834

.808

.802

ال توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

.722
ال توجد فروق

.275

.299

.843

ال توجد فروق

.826
ال توجد فروق

تم استخدام اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق بين إجابات المبحوثين حول تقديرات أفراد العينة
تبعاً لمتغير المؤىل العممي ويتضح من الجدول ( (24أن قيمة مستوى الداللة لمتوسط إجابات
المبحوثين عمى محاور الرقابة وكذلك لمتوسط إجابات المبحوثين عمى دور الرقابة ككل اكبر من
( ،)0.05ىذا ما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول وجود
دور لمرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير( المسمى

الوظيفي) ،

يعزو الباحث عدم وجود فروق ذلك ألنو المسميات الوظيفية لمعاممين في الرقابة الداخمية غالبيتيا
من فئة رؤساء األقسام و المدراء و ىذا يدلل عمي المقدرة عمي اإلجابة عمي بنود اإلستبانة حول
دور الرقابة الداخمية في تحسين األداء المالي لشركة الكيرباء المحافظات الجنوبية من خالل الخبرة
المكتسبة لدييم في العمل في الدائرة و االىتمام الممحوظ ليم في التعامل مع البحث العممي من
خالل تعبئة اإلستبانة .
 -2المؤىل العممي:
جدول رقم ((29
اختبار الفروق وفق لمتغير المؤىل العممي
المحور

مجموع

درجة

المربعات

الحرية

بين المجموعات

.078

2

.039

داخل المجموعات

15.465

54

.286

المجموع

15.543

56

بين المجموعات

.041

2

.021

داخل المجموعات

18.383

54

.340

المجموع

18.424

56

المحور الثالث :أنشطة

بين المجموعات

.492

2

.246

الرقابة

داخل المجموعات

16.417

54

.304

المحور األول :بيئة
الرقابة

المحور الثاني :تقدير
وتحديد المخاطر

مصدر التباين
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متوسطات

قيمة

مستوى

F

الداللة

.135

.874

.060

.810

.941

.450

النتيجة

ال توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

المحور الرابع:
المعمومات واالتصاالت

المحور الخامس:
المراقبة والضبط

دور الرقابة

المجموع

16.910

56

بين المجموعات

.033

2

.016

داخل المجموعات

18.372

54

.340

المجموع

18.405

56

بين المجموعات

2.647

2

1.324

داخل المجموعات

20.972

54

.388

المجموع

23.620

56

بين المجموعات

.146

2

داخل المجموعات 13.696

54

13.842

56

المجموع

.073
.254

.048

3.408

.288

.953

.040

ال توجد فروق

توجد فروق

.751

ال توجد فروق



تم استخدام اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق بين إجابات المبحوثين ،حول تقديرات أفراد العينة تبعاً

لمتغير المؤىل العممي ،ويتضح من الجدول ( )25أن قيمة مستوى الداللة لمتوسط إجابات المبحوثين عمى

محاور الرقابة باستثناء محور المراقبة والضبط ،وكذلك لمتوسط إجابات المبحوثين عمى دور الرقابة ككل

اكبر من ( ،)0.05ىذا ما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول وجود
دور لمرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير( المؤىل العممي) باستثناء ما

جاء في محور المراقبة والضبط  ،وىذا يدلل عمي أىمية درجة العممية لما لو من دور ميم في وظيفة
الرقابة الداخمية في عممية ضبط األداء المالي و التي تسيل عممية فيم متطمبات العمل و شروط

التوظيف و االلتحاق باإلدارة الرقابة الداخمية .

97

الجدول رقم ()30
نتائج اختبار شيفيو  Scheffe Testلمتعرف عمى اتجاه الفروق في محور المراقبة والضبط،
تعزى لمتغير المؤىل العممي
بكالوريوس

المؤىل

أخرى

ماجستير

العممي
بكالوريوس

_

ماجستير

.14091-

_

أخرى

.90909

*1.05000

_

يالحظ الباحث مما سبق ،بأن الفروق لصالح الماجستير والبكالوريوس عمى حممة الدرجات األخرى.
 -3التخصص العممي:
جدول رقم ()31
اختبار الفروق وفق لمتغير التخصص العممي
مجموع

درجة

المربعات

الحرية

بين المجموعات

2.388

3

.796

داخل المجموعات

13.155

53

.248

المجموع

15.543

56

بين المجموعات

.434

3

.145

داخل المجموعات

17.990

53

.339

المجموع

18.424

56

المحور الثالث :أنشطة

بين المجموعات

.212

3

.071

الرقابة

داخل المجموعات

16.697

53

.315

المحور

المحور األول :بيئة
الرقابة

المحور الثاني :تقدير
وتحديد المخاطر

مصدر التباين
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متوسطات

قيمة

مستوى

F

الداللة

3.208

.030

.427

.225

.735

.879

النتيجة

توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

المحور الرابع:
المعمومات واالتصاالت

المحور الخامس:
المراقبة والضبط

دور الرقابة

المجموع

16.910

56

بين المجموعات

1.768

3

.589

داخل المجموعات

16.637

53

.314

المجموع

18.405

56

بين المجموعات

1.143

3

.381

داخل المجموعات

22.477

53

.424

المجموع

23.620

56

بين المجموعات

.935

3

.312

داخل المجموعات

12.907

53

.244

المجموع

13.842

56

1.877

.898

1.280

.145

.448

ال توجد فروق

ال توجد فروق

.291

ال توجد فروق



تم استخدام اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق بين إجابات المبحوثين حول تقديرات أفراد العينة
تبعاً لمتغير التخصص ويتضح من الجدول ( )25أن قيمة مستوى الداللة لمتوسط إجابات
المبحوثين عمى محاور الرقابة باستثناء محور بيئة الرقابة  ،وكذلك لمتوسط إجابات المبحوثين
عمى دور الرقابة ككل اكبر من ( ، )0.05ىذا ما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
إجابات المبحوثين حول وجود دور لمرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية تعزى
لمتغير(التخصص العممي) باستثناء ما جاء في محور بيئة الرقابة  ،يعزو الباحث لعدم وجود
فروق في التخصص العممي وذلك لطبيعة عمل الرقابة الداخمية و ىو رقابة شاممة في كافة
التخصصات و لذلك يري الباحث بأن إدارة الرقابة الداخمية في شركة توزيع الكيرباء رقابة شاممة
من حيث التخصص في األعمال حيث يوجد لدييا طواقم عمل في كافة التخصصات لمرقابة عمييا
( إدارة  ،مالية  ،ىندسة ) .
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الجدول رقم ()32
نتائج اختبار شيفيو  Scheffe Testلمتعرف عمى اتجاه الفروق في محور بيئة الرقابة ،تعزى
لمتغير التخصص العممي

التخصص

محاسبة

إدارة أعمال

محاسبة

_

-

إدارة أعمال

.50290

_

ىندسة

.51084

.00794

_

أخرى

.29973

.20317-

.21111-

ىندسة

أخرى

_

يالحظ الباحث مما سبق بأن الفروق لصالح المختصين محاسبة عمى أصحاب باقي التخصصات.
-4سنوات الخبرة:
جدول رقم ()33
اختبار الفروق وفق لمتغير سنوات الخبرة
المحور

المحور األول :بيئة
الرقابة

المحور الثاني :تقدير
وتحديد المخاطر

المحور الثالث :أنشطة
الرقابة

مصدر التباين

مجموع

درجة

المربعات

الحرية

بين المجموعات

.210

3

.070

داخل المجموعات

15.333

53

.289

المجموع

15.543

56

بين المجموعات

.288

3

.096

داخل المجموعات

18.136

53

.342

المجموع

18.424

56

بين المجموعات

.011

3

.004

داخل المجموعات

16.898

53

.319

المجموع

16.910

56

011

متوسطات

قيمة F

مستوى

النتيجة

الداللة
.242

.280

.012

.867

.839

.998

ال توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

المحور الرابع:
المعمومات واالتصاالت

المحور الخامس:
المراقبة والضبط

دور الرقابة

بين المجموعات

.181

3

.060

داخل المجموعات

18.223

53

.344

المجموع

18.405

56

بين المجموعات

.340

3

.113

داخل المجموعات

23.280

53

.439

المجموع

23.620

56

بين المجموعات

.049

3

.016

داخل المجموعات

13.793

53

.260

المجموع

13.842

56

.176

.258

.062

.912

.855

ال توجد فروق

ال توجد فروق

.979
ال توجد فروق

تم استخدام اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق بين إجابات المبحوثين حول تقديرات أفراد العينة تبعاً
لمتغير سنوات الخبرة ويتضح من الجدول ((24أن قيمة مستوى الداللة لمتوسط إجابات المبحوثين عمى
محاور الرقابة وكذلك لمتوسط إجابات المبحوثين عمى دور الرقابة ككل اكبر من ( ، )0.05ىذا ما
يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول وجود دور لمرقابة في شركة
توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير( سنوات الخبرة)،يعزو الباحث ذلك من خالل دراسة
حالة الشركة بأنو عند تكوين دائرة الرقابة الداخمية تم اختيار أفراد الرقابة الداخمية ،من ذوي أصحاب
الخبرات ،و المعرفة الكاممة في كافة المجاالت و ذلك لمعرفة اإلدارة العامة بأىمية الرقابة الداخمية في
الشركة ،و لما لو من دور في تحسين األداء المالي و المساىمة في تطوير الشركة .
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خالصة الفصل
لقد استعرض الباحث في ىذا الفصل الدراسة التطبيقية ،و ذلك لتحقيق أىداف الدراسة  ،حيث
تناولت الدراسة التطبيقية عدة محاور  ،و منيا (متغيرات الدراسة  ،اإلحصاء الوصفي ،اختبارات
التوزيع الطبيعي ،و اختبار فرضيات الدراسة ) ،و ذلك من خالل الرجوع لمتقارير المالية لشركة
توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية خالل الفترة الزمنية من  2015-2010ومن خالل اختبار
التوزيع الطبيعي تبين بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي و من ثم قيام الباحث بعمل اختبار
الفرضيات من خالل اختبار  Tلعينتين مستقمتين لمعرفة إذا ما كان ىناك فروق قبل وبعد فصل
الرقابة وتبعيتيا إداريا لإلدارة العامة و لقد تبين بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نسب
األداء المالي لشركة توزيع الكيرباء قبل و بعد تبعية الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.
كما تطرق الباحث في ىذا الفصل إلي الطرق و اإلجراءات التي تناولتيا الدراسة من خالل وصف
منيجية الدراسة ،وقد تم استخدام عدة مناىج لمدراسة كان منيا  ،وصف منيجية الدراسة حيث
اتبعت المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث قام باستخدام اسموب الحصر الشامل و قيام الباحث بتوزيع
( )62أستبانة عمى كافة أفراد المجتمع  ،ذات العالقة بموضوع البحث  ،تم استرداد ( )60منيا ،
أي ما يعادل ( )%96.8من إجمالي العينة  ،عند فحص االستبيانات المستردة تبين أن الصالح
منيا لمتحميل فقط ( )57أستبانة  ،أي ما نسبتو ( )%91.9من إجمالي المجتمع ،و من خالل
طرق جمع البيانات األولية قد تبين صدقيا في قياس ما وضعت لقياسو و تمتعيا بدرجة ثبات
كبير ،كما استعرض الفصل تحميل خصائص العينة.
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النتائج والتوصيات
النتائج.
 التوصيات.
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النتائج:
استناداً إلى ما تم استخالصو من الدراسة عمى نتائج الدراسة التطبيقية وكذلك من خالل األسموب
اإلحصائي المتبع أمكن التوصل لمنتائج التالية:

 -1ييدف نظام الرقابة الداخمية في شركة توزيع كيرباء المحافظة الجنوبية لضمان تحقيق أىداف
المؤسسة المتمثمة في الحفاظ عمى أصوليا واستغالليا بأفضل صورة ممكنة.
 -2ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين نسب السيولة لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية
الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.
 -3ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين نسب الربحية لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية
الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.
 -4ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين نسب النشاط لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية
الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.
 -5ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين نسب المديونية لشركة توزيع الكيرباء قبل وبعد تبعية
الرقابة الداخمية لإلدارة العامة.
ثانياً :نتائج الدراسة الميدانية:
 .1يوجد دور لبيئة الرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية عند مستوى دال
إحصائيا.
 .2يوجد دور لتقدير وتحديد المخاطر في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية ،عند
مستوى دال إحصائيا.
 .3يوجد دور ألنشطة الرقابة في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية ،عند مستوى دال
إحصائيا.
 .4يوجد دور لممعمومات واالتصاالت في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية ،عند
مستوى دال إحصائيا.
 .5يوجد دور لممراقبة والضبط في شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية ،عند مستوى دال
إحصائيا.
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 .6ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول وجود دور لمرقابة في شركة
توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير (الجنس).
 .7ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول وجود دور لمرقابة في شركة
توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير (المسمى الوظيفي).
 .8ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول وجود دور لمرقابة في شركة
توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير (المؤىل العممي) باستثناء ما جاء في
محور المراقبة والضبط ،لصالح حممة الماجستير.
 .9ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول وجود دور لمرقابة في شركة
توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير (التخصص العممي) باستثناء ما جاء في
محور بيئة الرقابة ،فجاء الفرق لصالح المختصين محاسبة عمى أصحاب باقي التخصصات
.10

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول وجود دور لمرقابة في

شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير (سنوات الخبرة).

التوصيات:
بناء" عمى ما قد توصمت إلية الدراسة من نتائج من خالل دراسة واقع الشركة والتعرف عمى بيئة
العمل داخل الشركة ،فأن الدراسة تقترح عدة توصيات:
 .1التأكيد عمى أىمية الرقابة الداخمية عمى مستوي الشركة بما فييا فروعيا الممتدة في جميع
المحافظات الجنوبية ،والمساىمة الواضحة ليا في المحافظة عمى ممتمكات وأصول
الشركة.
 .2العمل عمى تدريب والتطوير المستمر من قبل شركة توزيع الكيرباء – المحافظات الجنوبية
إلى إدارة الرقابة الداخمية وتعزيز قدرات الموظفين من خالل الدورات.
 .3العمل عمى تعزيز الكادر الموجود في المقرات حيث تبين بأنو ال يوجد لدية الوقت الكافي
لعمل مقترحات تخص أعمال الرقابة الداخمية بشكل مستمر تساىم في تقييم لموضع المالي
لمشركة.
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 .4ضرورة توسيع مجال الرقابة الداخمية الخاصة بدائرة الرقابة عمى الفروع بحيث تكون رقابة
شاممة لكل دوائر الشركة داخل المقرات الخمسة عمى مستوي المحافظات الجنوبية وال
تقتصر عمى الرقابة المالية فقط.
 .5الرقابة اإلدارية شكمت عبء جديد عمى كاىل المراقب لعدم وجود كادر إداري مختص في
عمل الرقابة اإلدارية لذلك يجب توفير كادر لمرقابة.
 .6يجب عمل ورشات عمل بشكل مستمر عمى درجة عالية من التنسيق بين الرقابة الداخمية
لمفروع واإلدارة المالية لمشركة والحاسوب وذلك بعد كل قرار يتعمق بسير العمل والحمالت
التي تساىم في تعزيز السيولة النقدية لمشركة وحتى يكون في وضوح لمق اررات التي ال تكون
الرقابة عائق في تنفيذىا.
 .7العمل عمى ضرورة تحديث معمومات وفقرات دليل اإلجراءات لمرقابة الداخمية بما يتناسب
مع الق اررات والموائح التي يصدرىا مجمس اإلدارة وذلك يساعد في تحسين وسرعة األداء
لممراقبين داخل فروع الشركة.
 .8إجراء المزيد من الدراسات التطبيقية التي تكشف عن مدى فاعمية استخدام المؤشرات
المالية والتي تساىم في تحديد اتجاىات المؤسسة وتوضيح رؤية المؤسسة لممستقبل.
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المقر الرئيسي وذلك في تاريخ 2018/03/19

003

مالحق الدراسة:
ممحق رقم ( )1االستبانة

جـامـــعــــــة األزهـــر – غـــــــزة
عمـــادة الدراســــات العـلٌــــــــــا
كلٌـــة االقتصاد والعلوم اإلدارٌــة
ماجســـــــــتٌر المحاســــــــــــبـة

يجةةري الباحةةث دراسةةة بعنةوان "دور الرقابةةة الداخميةةة فةةي تحسةةين األداء المةةالي – دراسةةة تطبيقيةةة -
ميدانيةةة عمةةى شةةركة توزيةةع الكيربةةاء المحافظةةات الجنوبيةةة" لمحصةةول عمةةى درجةةة الماجسةةتير فةةي
المحاسبة فأرجو من سيادتكم تعبئة فقرات االسةتبانة عممةاً بةأن المعمومةات المةأخوذة مةن طةرفكم لةن
تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط .عمما" أن االستبانة مكممة لمدراسة التحميمية الكمية.

وتفضموا بقبول االحترام والتقدير،،،،،،
المشرف
الدكتور .مفيد خالد الشيخ عمي

الباحث
رامي إبراىيم الشاعر
جوال رقم 0599747919 /
I

أوالً :البيةانات الشخصيةة:
الجنس

المسمى الوظيفي

المؤىل العممي

أنثى

ذكر
محاسب

مراقب مالي

رئيس قسم

مدير دائرة فأعمى

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

أخري

محاسبة

إدارة أعمال

التخصص العممي

سنوات الخبرة

ىندسة

أخرى

 5سنوات أو أقل

 10 -6سنوات

 15 -11سنة

أكثر من  15سنة

II

ثانياً :محاور االستبيان:
موافق

العبارات

م

بشدة

أوال :بيئة الرقابة:
.1

بيئة الرقابة في الشركة تمزم العاممين بالنزاىة والقيم األخالقية.

.2

بيئة الرقابة في الشركة تمزم العاممين بالمعرفة المتخصصة في مجال المحاسبة.

.3

تعود البيئة الرقابية باإليجاب عمى السياسات المتعمقة بالموارد البشرية داخل الشركة.

.4

توضح البيئة الرقابية حدود الصالحيات والمسؤوليات داخل الشركة.

.5

التبعية اإلدارية إلدارة الرقابة الداخمية ساىمت في تعزيز عمل الرقابة داخل الشركة.

.6

يوجد في الشركة دليل إجراءات لمعمل واضح ومكتوب يضبط العمل.

.7

منح العاممين في دوائر الرقابة الداخمية صالحيات واسعة ألداء أعماليم.
يوجد في الشركة ىيكل تنظيمي واضح يتالءم مع طبيعة وحجم العمل ويحدد الواجبات

.8

والمسئوليات المنوطة باألفراد بشكل واضح.

.9

تحرص اإلدارة عمى توافر الكفاءة والمينية واألمانة عند اختيار العاممين في الشركة.

ثانياً :تقدير وتحديد المخاطر:
.10

تقوم إدارة الرقابة بتقييم األخطار كجزء من تصميم وتشغيل الرقابة الداخمية لتقميل
األخطاء والمخالفات.
تقوم الرقابة الداخمية بتحديد وتحميل المخاطر المتعمقة بالبيانات المالية بما يساعد

.11

العاممين في الشركة في إنجاز عمميم.

.12

تعتمد الرقابة الداخمية عمى الوسائل التقنية في عممية تقييم المخاطر

.13

ترتب الرقابة الداخمية أىداف المخاطر حسب درجة الخطورة وأولياتيا في مواجيتيا.

.14

الرقابة الداخمية لدييا القدرة واإلدراك لمواجية المخاطر التي تؤثر عمى تحقيق األىداف.
يتمتع الموظفون بالكفاءة والميارة الالزمة سواء لتقييم أو وضع اإلجراءات الالزمة

.15

لمواجية المخاطر.

III

موافق

متوسط

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

موافق

العبارات

م

بشدة

ثالثاً :أنشطة الرقابة:
.16

تسيم أنشطة الرقابة في الفصل المالئم بين الواجبات والمسئوليات.

.17

تساعد أنشطة الرقابة في انجاز العمميات المالية واألنشطة بشكل مالئم.

.18

تمكن أنشطة الرقابة في الحصول عمى المستندات والسجالت المالئمة إلتمام عممية الرقابة.

.19

تساىم تقارير الرقابة الداخمية الدورية في نجاح إجراءات الرقابة.

.20

يساىم أداء عممية الرقابة الداخمية في تقييم األداء المالي واإلداري.

.21
.22
.23

تقوم دائرة الرقابية بإجراءات تعمل عمى توفير الحماية المادية وااللكترونية ألصول المنشأة.

تقوم الرقابة الداخمية بتدقيق جميع العمميات واألنشطة المتعمقة بالشركة.
يتوفر لدى العاممين في دائرة الرقابة الداخمية الفيم الكافي لعمل البرامج الحاسوبية
واجراءات الرقابة اإللكترونية المطمقة.

رابعاً :المعمومات واالتصاالت:
.24

تحديد المعمومات الخاصة ببيئة الرقابة الداخمية ورفع التقارير الخاصة بيا.
يوجد لدي الشركة نظام اتصال فعال يضمن لمعاممين فيم كافة السياسات واإلج ارءات

.25

المتعمقة بنظام الرقابة الداخمية.

.26

يوجد اتصال مباشر بين إدارة الرقابة الداخمية واإلدارة العامة.

.27

يوجد إلية لدراسة اقتراحات الموظفين فيما يتعمق بالرقابة.

.28

توفر وسائل اتصال مناسبة مع دائرة الرقابة في الشركة.

.29

ىناك آلية متبعة من قبل الرقابة الداخمية لتزويد المدراء بالمعمومات الالزمة ليم.
يتم إعداد تقارير دورية تتضمن مجموعة مالحظات التي تبرز من خالل عمميات الرقابة

.30

ورفعيا إلى الجيات المختصة متضمنة المقترحات والتوصيات الالزمة بشأنيا.

.31

تتيح األنظمة المستخدمة في الشركة المعمومات في الوقت المناسب

خامسا" :المراقبة والضبط
.32

يتم تقييم مدي فعالية نظام الرقابة الداخمية في الشركة.

.33

يتمتع العاممين في الرقابة الداخمية بالصالحيات التي تمكنيم من الوصول إلى كافة
IV

موافق

متوسط

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

موافق

العبارات

م

بشدة

السجالت والدفاتر.
.34

يتوافر لدي العاممين في الرقابة الداخمية لمشركة بالخبرات والمؤىالت المناسبة لعمميم.

.35

تساىم تقارير الرقابة الداخمية في تحسين إجراءات الرقابة الداخمية.

.36

تستخدم نتائج تقارير الرقابة في معالجة القصور وتطوير العمل.

.37

تؤخذ نتائج تقارير الرقابة بعين االعتبار عند إجراءات التنقالت بين العاممين.



شكرالحسنتعاونكممعنا ،،،،،،،

V

موافق

متوسط

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

ممحق رقم ()2
قائمة بأسماء السادة المحكمين
االسم

الرتبة العممية

مكان العمل

ا.د عمي سميمان النعامي

أستاذ دكتور

جامعة األزىر

ا.د سالم حمس

أستاذ دكتور

الجامعة اإلسالمية

ا.د يوسف جربوع

أستاذ دكتور

عميد البحث العممي جامعة فمسطين

أ .د .حمدي زعرب

أستاذ دكتور

الجامعة اإلسالمية

د .نافذ محمد بركات

أستاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية

د .عبد الرحمن رشوان

أستاذ مساعد

جامعة العموم والتكنولوجيا

د .ىشام ماضي

أستاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية

VI

الممحق رقم ( :)3قياس مؤشرات ونسب األداء المالي لمشركة خالل األعوام 2015-2010
القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

لعام

لعام

لعام

لعام

لعام

لعام

2010

2011

2012

2013

2014

2015

.1

نسبة التداول

نسبة السيولة

0.76

0.67

0.34

0.32

0.38

0.28

.2

نسبة التداول السريع

نسبة السيولة

0.75

0.66

0.34

0.31

0.38

0.28

.3

نسبة النقدية

نسبة السيولة

0.19

0.27

0.07

0.12

0.06

0.01

نسبة الممكية

نسبة المديونية

0.22-

0.23-

0.33-

0.31-

نسب األداء المالي

.4

.5

نسبة اجمالي
العمميات الربحية

.6

معدل دوران
األصول

.7

معدل دوران
األصول المتداولة

مؤشرات األداء
المالي

0.06
-

0.08-

نسبة الربحية

-0.37

0.25-

0.24-

0.05-

1.42

0.14-

كفاءة النشاط

0.15

0.16

0.19

0.18

0.12

0.12

كفاءة النشاط

0.20

0.22

0.20

0.19

0.13

0.13

VII

ممحق رقم ( :)4الميزانية العمومية لشركة توزيع الكيرباء المحافظات الجنوبية لألعوام
 2015-2010

شركة توزيع كيرباء محافظات غزة
المساىمة الخصوصية المحدودة
اإلدارة المالية
الميزانية العمومية كما في 3ديسمبر 2010
(المبمغ المدرج بالشيكل

اإلسرائيمي) 

إيضاح

2010

2

5,601,293

3

2,223,592,222

4

0

5

6,387,610

6

29,769,741
0
5,762,298
2,271,113,164

4

436,800

7

117,082,219
3,585,787
661,495,730
782,600,536

3,053,713,700

VIII

0
0
0
0
29,835,077

8

29,835,077
2,885,600,303

9

66,471,059
71,807,261

10

0

3,053,713,700
3,053,713,700
149,280,948

1

50,011,980
---(690,369,624)
(170,419,034)
(661,495,730)

3,053,713,700







IX

الميزانية العمومية لشركة توزيع الكيرباء محافظات غزة كما في 31ديسمبر 2011
إيضاح

 2011بالشٌكل

2
3
4
5
6

10,148,590
2,452,936,562
0
5,761,122
23,595,520
0
5,762,298
2,498,204,092
552,960
111,817,294
4,564,284
796,895,347
913,829,885

4
7

3,412,033,977

8
9
10

0
0
0
0
37,533,495
37,533,495
3,235,893,611
64,503,539
74,103,332
0

3,412,033,977
3,374,500,482
1

149,280,948
50,011,980
92,160
)(860,788,658
)(135,491,777
)(796,895,347

3,412,033,977
X

الميزانية العمومية لشركة توزيع الكيرباء محافظات غزة كما في 31ديسمبر
إيضاح

2
3
4
5
6

4
7

2012

بالشٌكل

5,221,160
2,663,083,651
625,968
7,200,468
31,627,212
0
5,762,298
2,713,520,757
0
109,655,422
4,552,409
0
114,207,831

2,827,728,589

8
9
10

1,850,160
0
0
0
77,741,560
79,591,720
3,487,435,860
99,369,512
87,527,807
2,070,790

3,676,403,969
3,755,995,689
1

149,280,948
50,011,980
173,808
)(996,280,435
)(131,453,402
)(928,267,101

2,827,728,588
XI

 2012

الميزانية العمومية لشركة توزيع الكيرباء محافظات غزة كما في 31ديسمبر

 2013

إيضاح

 2013بالشٌكل

2
3
4
5
6

10,586,443
2,854,402,883
598,104
16,137,204
32,492,835
0
5,762,298
2,919,979,767
0
118,909,974
6,600,088
0
125,510,062

4
7

3,045,489,830

8
9
10

2,007,077
0
0
0
89,975,378
91,982,455
3,758,548,642
69,070,591
80,086,579
2,788,699

3,910,494,511
4,002,476,966
1

149,280,948
50,011,980
173,808
)(1,127,733,837
)(28,736,884
)(957,003,985

3,045,472,981
XII

الميزانية العمومية لشركة توزيع الكيرباء محافظات غزة كما في 31ديسمبر
إيضاح

 2014بالشٌكل

2
3
4
5
6

6,389,609
3,857,951,024
413,478
11,083,288
14,635,146
3,614,000
0
3,894,086,545
0
116,354,190
4,374,270
0
120,728,460

4
7

4,014,815,006

8
9
10

0
0
3,668,090
22,185,546
77,364,485
103,218,121
3,978,060,454
100,122,920
80,043,837
1,781,999
4,160,009,210

1

4,263,227,331
149,280,948
50,011,980
0
)(1,156,470,721
708,765,467.00
)(248,412,326
4,014,815,005


XIII

 2014

الميزانية العمومية لشركة توزيع الكيرباء محافظات غزة كما في 31ديسمبر 2015
إيضاح

 2015بالشٌكل

2
3
4
5
6

2,181,640
4,085,913,726
557,904
13,049,352
23,861,177
22,287,916
0
4,147,851,715
0
113,642,124
18,784,679
0
132,426,803
4,280,278,519

4
7

8
9
10

110
13,195,770
29,930,961
22,493,477
80,544,994
146,165,312
4,208,765,705
151,475,315
93,824,247
3,861,685
4,457,926,952

1

4,604,092,264
149,280,948
50,011,980
0
)(447,705,254
)(75,401,420
)(323,813,746
4,280,278,518

XIV

ممحق نماذج أخري رقم ()5
بعض نماذج الجرد المستخدمة في أقسام الرقابة الداخمية

 -1نموذج جرد الخزينة
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
مقر الوسطى  -قسم التدقيق

GEDCO

نموذج الجرد الفعمي لخزينة المقر
شيكل.نقدا

شيكل.شيكات

دوالر.نقدا

دوالر.شيكات

أنو في يوم  ، ......................... :الموافق :

/

 ، 2018 /وفي تمام الساعة  ................... :قمنا بجرد الخزينة

الفرعية التابعة لممقر وذلك بحضور كالً من -:
األخ :

الوظيفة :

األخ :

الوظيفة :

وكانت نتيجة الجرد عمى النحو التالي -:
الفئة

القيمة

العدد
X

«

X

«

X

«

X

«

X

«
المبمغ اإلجمالي

مبمغ وقدرة  ....................................................................................................فقط الغير
وبناءاً عميو يكون الرصيد الدفتري بتاريخ الجرد ىو مبمغ  .....................................أي بفارق .............................
إلي جميع النقود والمستندات كاممة وغير منقوصة بتاريخة وساعتة
ولقد جرى التعداد النقدي المذكور أعالة في حضوري  ،وقد أعيدت ّ
واني أشيد بأنو ال يوجد في عيدتي أي نقود أحاسب عمييا .

أمين الخزينة
االس ةةم :
التوق يةةع :

رئيس قسم الرقابة الداخمية

XV

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
مقر الوسطى -قسم التدقيق

GEDCO

نموذج جرد فعمي لممخازن
نةوع الجةةرد :

/

أنو في يوم  ، ......................... :الموافق :

 ، 2018 /وفي تمام الساعة  ................... :قمنا بجرد

المبالغ المتعمقة بي  ، ....................... :التابع لممقر وذلك بحضور كالً من -:
األخ :

الوظيفة :

األخ :

الوظيفة :

وكانت نتيجة الجرد عمى النحو التالي -:
الفئة

القيمة

العدد
X

«

X

«

X

«

X

«

X

«
المبمغ اإلجمالي

مبمغ وقدرة  ....................................................................................................فقط الغير
وبناءاً عميو يكون الرصيد الدفتري بتاريخ الجرد ىو مبمغ  .....................................أي بفارق .............................
إلي جميع النقود والمستندات كاممة وغير منقوصة بتاريخة وساعتة
ولقد جرى التعداد النقدي المذكور أعالة في حضوري  ،وقد أعيدت ّ
واني أشيد بأنو ال يوجد في عيدتي أي نقود أحاسب عمييا .
أمين الصندوق
االس ةةم :
التوق يةةع :

قسم التدقيق

المقر الرئٌسً  :غزة  -شارع جمال عبد الناصر ( الثالثٌنً ) .صندوق برٌد 1265
تلٌفون  970 8 2833266 / 2820221 :فاكس 970 8 2833266 :

GAZA - JAMAL ABD ENASER (EL TALATENY) - P.O.BOX 1265

TEL:970 8 2843027/2820221,FAX:972 8 2833266
E-m ail gedco @ p-i-s.com

XVI

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
مقر الوسطى  -قسم التدقيق

GEDCO

نموذج الجرد الفعمي لسمفية المقر

أنو في يوم  ، ......................... :الموافق :

/

 ، 2018 /وفي تمام الساعة  ................... :قمنا بجرد سمفية

المقر  ،والتي قيمتيا  ........................ :وذلك بحضور كالً من -:
الوظيفة :
األخ :
الوظيفة :
األخ :
وكانت نتيجة الجرد عمى النحو التالي -:
قيمة السمفية =

يطرح قيمة المصروف منيا =

الرصيد الفعمي =

المبمغ اإلجمالي لمسمفية =
مبمغ وقدرة  ....................................................................................................فقط الغير
وبناءاً عميو يكون الرصيد الدفتري بتاريخ الجرد ىو مبمغ  ........................... :والرصيد الفعمي ىو مبمغ ............................. :
أي بفارق .......................... :
إلي جميع النقود والمستندات كاممة وغير منقوصة بتاريخة وساعتة
ولقد جرى التعداد النقدي المذكور أعالة في حضوري  ،وقد أعيدت ّ
واني أشيد بأنو ال يوجد في عيدتي أي نقود أحاسب عمييا .
أمين الخزينة
االس ةةم :
التوق يةةع :

قسم الرقابة الداخمية

المقر الرئٌسً  :غزة  -شارع جمال عبد الناصر ( الثالثٌنً ) .صندوق برٌد 1265
تلٌفون  970 8 2833266 / 2820221 :فاكس 970 8 2833266 :

GAZA - JAMAL ABD ENASER (EL TALATENY) - P.O.BOX 1265

TEL:970 8 2843027/2820221,FAX:972 8 2833266
E-m ail gedco @ p-i-s.com
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